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ABSTRAKTI 

Në këtë punim të masterit trajtohet tema: Identifikimi i gjendjes ekzistuese dhe dhënia e 

propozimeve për përmirësimin e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në zonën qendër të qytetit 

të Gjakovës. 

Në zonën e shqyrtimit janë katër udhëkryqe kryesore: një kryqëzim i formës “+” dhe tri 

udhëkryqe me rrethrrotullim. Këto udhëkryqeve bëjnë të mundur një qarkullim të mirë të 

automjeteve dhe roli i tyre funksional është shumë i rëndësishëm për rrjedhën e trafikut në 

pjesën më të ngarkuar të qytetit të Gjakovës. Udhëkryqet në zonën e shqyrtimit janë të 

rregulluara me sinjalizim horizontal dhe vertikal. Udhëkryqet në këtë rrjet rrugor janë të 

frekuentuara, për shkak se përfshijnë pjesën kryesore të qytetit dhe në këtë rrjet rrugor kalon 

një fluks i madhë i automjeteve, veçanërisht në sezonin veror ku numri i automjeteve rritet 

dukshëm si rezultat i ardhjes së mërgatës në vendlindje. Në këto udhëkryqe janë realizuar matjet 

e flukseve të automjeteve në terren, si dhe janë bërë simulime me anë të softuerit Synchro, për 

të fituar rezultatet e niveleve të shërbimit në udhëkryqet përkatëse. 

Janë identifikuar sinjalizimi ekzistues horizontal dhe vertikal në zonën e shqyrtimit dhe 

janë dhenë propozime për përmirësimit e tij. Me qëllim të një vlerësim më të saktë të sinjalizimit 

vertikal respektivisht reflektueshmërinë e shenjave ekzistuese është bërë studimi i gjendjes së 

tyre. Në rëndësi e veçantë në punim do ti kushtohet edhe retroreflektueshmërisë së shenjave 

vertikale, ku matja është realizuar përmes pajisjes Zehntner ZRS 6060 për matjen e 

retroreflektueshmërisë së shenjave të trafikut të cilën e posedon Fakulteti i Inxhinierisë 

Mekanike, departamenti i Komunikacionit Rrugor. 
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1 HYRJE 

Sipas të dhënave historike, zona e Gjakovës ka qenë e banuar që nga koha antike. Një 

vendbanim Ilir ka ekzistuar disa kilometra në pjesën lindore të qytetit modern. Më vonë, qyteti 

i tregut të Gabuleos është zhvilluar si pjesë e strukturës së vendbanimit përgjatë rrugës romake 

“Via de Zenta”, e cila e lidhë Pejën me Prizrenin. Gjakova e sotme është themeluar gjatë 

shekullit të 16-të, në udhëkryqin ndërmjet “Via de Zenta” dhe rrugës kryesore ndërmjet 

Shkodrës në Shqipëri dhe Kostandinopojës. Emri Gjakovë për herë të parë është përmendur në 

vitin 1574. Origjina e emrit vjen nga një tregtar i pasur, i quajtur Jak Vula: Jakova – livadhet e 

Jakut1.                           

Gjakova shtrihet në mes të gjerësisë gjeografike 42,22 dhe gjatësisë gjeografike 20,26 në 

bregun e majtë të lumit të Erenikut, në lindje të pllajës së Çabratit, në të dy anët e lumit Krena, 

në një lartësi mbidetare mesatare prej 365 metrash. Në jugperëndim të Gjakovës shtrihen rrëzët 

e fundit të maleve të Pashtrikut, ku shtrihet krahina kodrinore e Hasit, e cila përfundon me 

rrafshinën aluviale (lumore) të Erenikut. Në veri të qytetit shtrihen fushat neogjene të Piskotës 

dhe të Dushkajës. Sukat e Koznikut, të Cermjanit, të Baballoqit dhe të Hereçit e ndajnë 

fushëgropën e Gjakovës nga Rrafshi i Dukagjinit2. 

Komuna e Gjakovës përkundër trendit pozitiv të rritjes natyrore të popullsisë, njeh ulje të 

numrit të popullsisë së përgjithshme për shkak të fenomenit të emigrimit. Sipas regjistrimit të 

popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë (2011), Kosova kishte 1,739,825 milion banorë 

                                                 
1 Plani zhvillimor komunal dhe urban 2006-2015 dhe web faqja e komunës së Gjakovës 
2 Draft- Plani zhvillimor Komunal 
 

Ka p i t u l l i 

1 
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rezidentë. Ndërsa, sipas vlerësimit të ASK-së, në vitin 2018 Kosova ka shënuar rritje të 

popullsisë në 1,795,666 banor. Komuna e Gjakovës është e përbërë prej 90 vendbanimeve dhe 

ka një popullsi rezidente prej 94 556 banorëve ose rreth 5.5% të popullsisë së përgjithshme të 

Kosovës, nga të cilët 40 827 banojnë në zonën urbane dhe 53 729 në zonat rurale 3.  

Në Figurën 1.1 është paraqitur pamje nga Gjakova e vjetër. 

 

Figura 1.1. Pamje nga Gjakova e vjetër 

Numri i automjeteve në Komunën e Gjakovës po rritet çdo herë e më shumë. Të gjitha 

rrugët me shkallë të lartë të motorizimit përballen me të njëjtën rritje fillestare të pakontrolluar, 

që shoqërohet me rreziqe. Rritja e numrit të automjeteve ka ndikim në qytetin e Gjakovës duke 

zvogëluar kapacitetin dhe nivelin e shërbimit, uljen e shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve, 

numrin e madh të aksidenteve dhe zvogëlimin e shkallës së sigurisë në trafik. Problemet e 

përditshme të cilat i shqetësojnë banorët e qytetit të Gjakovës janë të lidhura ngushtë me 

lëvizshmërinë e trafikut rrugor urban, i cili po luan një rol shumë të rëndësishëm. Banorët po 

ballafaqohen me probleme të natyrave të ndryshme të komunikacionit rrugor siç janë: numri i 

madh i automjeteve, kapaciteti i ulët i rrjetit rrugor, pamundësia për zgjerimin e rrjetit rrugor, 

mungesa e sinjalizimit adekuat dhe shumë probleme të tjera. Gjakova dhe fshatrat e saj, çdo 

ditë e më shumë po kompletohen nga aspekti elementar i infrastrukturës rrugore. Viteve të 

fundit janë bërë investime në shumë segmente rrugore dhe shumë projekte janë në zhvillim e 

                                                 
3 Agjencioni i Statistikave të Kosovës, 
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sipër në qendrën e qytetit dhe në rrethinë. Këto investime, përveç që lidhin njerëzit me zonën 

urbane dhe rajonet tjera, ndikojnë edhe në zhvillimin ekonomik, bujqësor e atë turistik. 

Njësia e komunikacionit e Komunës së Gjakovës posedon qendrën vëzhguese të trafikut, 

ku përmes kamerave, monitoron të gjitha udhëkryqet kryesore të qytetit. Përveç Komunës, qasje 

në monitorim, ka edhe njësiti policor i komunikacionit për regjionin e Gjakovës. Këto kamera 

janë vendosur për vëzhgim, zbulim dhe reagim të shpejtë në rast të bllokimeve në trafikun 

rrugor, incidenteve, aksidenteve si dhe problemeve të tjera që ndodhin në rrugë. Imazhet e 

kamerave merren dhe monitorohen nga qendra e Menaxhimit të Trafikut, pastaj dërgohen në 

stacionin policor për qëllime të zbatimit të ligjit. Pra, kujdes i veçantë duhet ti kushtohet 

kontrollit të udhëkryqeve, sepse udhëkryqet e rrjetit rrugor janë vende ku lindin konflikte të 

ndryshme të trafikut, e që mund të sjellin vonesa dhe aksidente duke ulur kështu nivelin e 

shërbimit dhe sigurinë e qarkullimit nëpër këto zona. Një faktor kryesor për sigurinë në trafik 

konsiderohen shenjat e trafikut, madhësia, forma dhe vendosja e duhur e tyre, si dhe rëndësi 

jashtëzakonisht të madhe kanë edhe vetitë retroreflektuese të tyre. Folja reflektuese e shenjave 

vertikale të komunikacionit duhet të plotësoj kushtet e reflektimit në mënyrë që përdoruesit e 

rrugës të mund të vërejnë shenjat e komunikacionit dhe të reagojnë në kohën e duhur për 

kuptimin dhe mesazhin e shenjës. Shenjat rrugore që humbin efikasitetin e reflektueshmërisë 

konsiderohen të jenë një faktor i rëndësishëm që ndikon në aksidentet e komunikacionit rrugor, 

sidomos gjatë kohës kur dukshmëria është e kufizuar. 

Departamenti i komunikacionit në komunën e Gjakovës është në përpjekje e sipër për të 

zhvilluar dhe përmirësuar infrastrukturën rrugore. Por rritja e standardit jetësor dhe numrit të 

banorëve ka ndikuar në rritjen enorme të automjeteve, që ndikon negativisht në funksionimin e 

mirëfilltë të komunikacionit. 

1.1   Identifikimi dhe përshkrimi i problemit 

Pas identifikimit të gjendjes ekzistuese për segmentin e caktuar rrugor, është propozuar  varianti 

i cili ka për qëllim arritjen e rezultateve të dëshiruara për zgjidhjen e problemeve në qytetin e 

Gjakovës. Në këtë aspekt është me rëndësi të bëhet analiza e udhëkryqeve sa i përket kapacitetit 

dhe nivelit të shërbimit të rrugëve në mënyrë që të identifikohen faktorët dominues që kanë 

ndikim, pastaj të merren masat adekuate për përmirësimin e tyre. Në punim është dhënë 

përshkrimi i gjendjes ekzistuese të kryqëzimit të formës “+”  dhe tri rrethrrotullimeve që 

gjenden në zonën qendër të qytetit të Gjakovës.     
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Udhëkryqi i parë i formës “+”, është i pajisur me sinjalizim ndriçues, i cili lidhë rrugën 

kryesore me qytetin e Deçanit dhe qytetin e Pejës. Udhëkryqi i dytë ka formë rrethore dhe 

gjendet përballë stacionit të autobusëve në Komunën e Gjakovës. Ndërsa udhëkryqi i tretë,  

gjithashtu i formës rrethore, lidhë rrugën e Klinës/Prishtinës me rrugën transit, rrugë e cila qon 

drejt udhëkryqit të katërt që lidhet me qytetin e Prizrenit, Figura 1.2.   

 

Figura 1.2. Zona e shqyrtimit të rrjetit rrugor në qendrën e qytetit të Gjakovës dhe transit 

Sipas statistikave, numri i automjeteve të regjistruara në Republikën e Kosovës gjatë 

periudhës së viteve 2011 deri në 2020 është rritur dukshëm nga 205366 në 356692, respektivisht 

për 74% krahasuar me vitin 2010, Tabela 14. 

Sipas statistikave të dhëna në Tabelën 1.1 shihet se veturat ose automjetet e udhëtarëve 

paraqesin prezencën me të madhe të automjeteve që janë në qarkullim, pasuar me automjetet 

transportuese <3.5 [t], atyre >3.5 [t] e kështu me radhë.  

Duke marrë parasysh këtë trend të rritjes së shkallës së motorizimit në nivel të 

përgjithshëm të Republikës së Kosovës, ka gjasa të shumëfishohet edhe në Komunën e 

Gjakovës. Pra, problemet aktuale në rrjetin rrugor në qendrën e qytetit ka gjasa të rriten dhe të 

                                                 
4 Burimi i të dhënave: Ministria e Punëve të Brendshme,  

U.I 

U.II 

U.III 

U.IV 
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përkeqësohen, si rrjedhojë e saj mund të vijë deri tek zvogëlimi i sigurisë në trafik, ngulfatja e 

trafikut, ndotja e ambientit, humbjet kohore si dhe nivel i ulët i shërbimit.  

Tabela 1.1. Numri i automjeteve të regjistruara në Kosovë gjatë periudhës 2011-2020 

 

Në zvogëlimin e shpejtësisë së automjeteve dhe humbjeve të mëdha kohore ndikim të 

madh ka edhe frekuentimi i automjeteve transportuese, edhe pse në rrjetin rrugor të qytetit të 

Gjakovës, lëvizja e automjeteve të rënda është e kufizuar në pjesën qendrore të qytetit. Me 

qëllim të zbrazjes së qendrës së qytetit nga trafiku, transporti i rëndë është zhvendosur në rrugët 

periferike të qytetit, në rrugën “Tirana” e cila është emërtuar si rrugë transiti, ku lejohet lëvizja 

e automjeteve të rënda nga Prizreni në drejtim të Prishtinës të Deçanit apo të Pejës. Gjithashtu 

kufizim të lëvizjes së automjeteve të rënda në qendër të qytetit, ka edhe rruga “UÇK”. Si 

rrjedhojë, automjetet e rënda mund të kalojnë vetëm në rrugët “Kolë Lleshi”, “Fehmi Agani” 

dhe “Shtjefen Gjeqovi”, të cilat janë zona rezidenciale, ku rrugët janë shumë të ngushta dhe pa 

shtigje të këmbësorëve, gjë e cila përbën probleme të sigurisë së këmbësorëve në 

komunikacion. 

Rrugët kryesore të qytetit janë kryesisht me nga një shirit për kah të lëvizjes, në përjashtim 

të rrugës së transitit, e cila ka dy shirita për secilin kah të lëvizjes dhe rruga “Nënë Tereza”, e 

cila është rrugë njëkahëshe dhe përmban gjithashtu dy shirita.  

1.2 Qëllimi i punimit 

Qëllimi kryesor i këtij punimi është që të identifikohet dhe të bëhet krahasimi i karakteristikave 

kryesore dhe niveli i shërbimit të udhëkryqeve me sinjalizim ndriçues, si dhe udhëkryqeve të 
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formës rrethore, analizës së pozicionit të vendosjes së shenjave, analizës së folies 

retroreflektuese të shenjave vertikale dhe horizontale të trafikut, si dhe te jepet propozimi i 

zgjidhjeve me të mira për problemet dhe parregullsitë e theksuara në zonën e shqyrtimit.  

1.3 Struktura e punimit  

Ky punim është i përbërë nga gjashtë kapituj. Fillimisht është prezantuar përmbajtja e punimit, 

lista e figurave dhe falënderimi. 

Kapitulli 1 - Në kapitullin e parë është prezantuar hyrja, qëllimi dhe motivimi i punimit, 

identifikimi dhe përshkrimi i problemit, me të cilin ballafaqohen pjesëmarrësit në 

komunikacion në zonën qendër në qytetin e Gjakovës.  

Kapitulli 2 - Në kapitullin e dytë janë dhënë njohuritë e përgjithshme për udhëkryqet, 

duke përfshirë klasifikimin e udhëkryqeve, ndarjen e tyre, faktorët kryesorë që ndikojnë në 

funksionimin e udhëkryqeve, elementet fizike, objektivat kryesore në projektimin e 

përgjithshëm të udhëkryqeve me dhe pa sinjalizim. 

Kapitulli 3 - Në kapitullin e tretë janë dhënë njohuri mbi identifikimin dhe matjen e 

restrorefleksionit të shenjave vertikale në rrjetin rrugor, specifikat e përgjithshme mbi shenjat 

e trafikut, rregullat për mënyrën e vendosjes së shenjave në komunikacion, roli i materialeve 

retroreflektuese në përmirësimin e sigurisë rrugore, klasifikimi i shenjave të komunikacionit 

sipas materialit retroreflektues si dhe procedura e përdorimit të pajisjes Zehntner ZRS 6060 për 

matjen e retrorefleksionit. 

Kapitulli 4 – Në kapitullin e katërt është bërë analiza e të dhënave në rrjetin rrugor të 

shqyrtuar, përshkrimi dhe analiza e gjendjes ekzistuese të udhëkryqeve, shuma e qarkullimeve 

për secilën hyrje, caktimi i qarkullimeve konfliktuoze, shkalla e ngopjes, analiza e kapacitetit 

dhe llogaritja e nivelit të shërbimit. 

Kapitulli 5 – Në kapitullin e pestë me anë të softuerit Synchro 10 është bërë analiza e 

kapacitetit të nivelit të shërbimit për udhëkryqet e trajtuara, si dhe krahasimi i rezultateve të 

fituara me anë të softuerit me rezultatet e llogaritura manualisht me metodën e HCM-së.  

Kapitulli 6 - Në kapitullin e gjashtë, kemi dhënë rekomandimet përkatëse për zgjidhjen 

e problemeve të ndryshme të komunikacionit, të cilat i kemi hasur gjatë punës në terren. 

Kapitulli 7 -  Në kapitullin e shtatë kemi paraqitur rezultatet të cilat i kemi fituar nga 

puna në terren, matjet dhe llogaritjet manuale, si dhe përpunimi i të dhënave me anë të softuerit.   
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2 NJOHURI TЁ PЁRGJITHSHME PЁR UDHЁKRYQET DHE 

SINJALIZIMIN NЁ KOMUNIKACION 

Një udhëkryq, kur diskutohet në kontekstin e transportit, është një vend ku rrjedha e trafikut 

mund të ndryshojë qoftë midis rrugëve, drejtimeve apo ndonjëherë edhe mënyrave të udhëtimit. 

Historikisht, shumë qytete dhe qyteza tregu u zhvilluan kudo ku kishte një udhëkryq, i cili 

ofronte mundësi pushimi ose tregtie për udhëtarët dhe tregtarët.                

Udhëkryqet janë zona të ndara nga dy ose më shumë rrugë, dhe funksioni i tyre kryesor 

është që të drejtoj automjetet në drejtimet e tyre përkatëse. Udhëkryqet janë elemente unike të 

rrugës, ku rrjedhat e automjeteve konfliktuoze ndajnë të njëjtën hapësirë si p.sh, këmbësorë, 

biçikleta, automjete pasagjerësh, kamion, tranzit si dhe korsitë ndihmëse, ishujt, trotuaret dhe 

rampat e këmbësorëve. Objektivi kryesor i projektimit të udhëkryqeve është të lehtësojë dhe të 

përmirësojë lëvizjen efikase të automjetit, të akomodoj kontrollin e trafikut dhe të ofroj kohë 

shtesë për drejtuesit që të perceptojnë dhe reagojnë në kohën e duhur.  

Llojet themelore të udhëkryqeve janë: 

 Tre-degë (udhëkryqet e formës “T”), 

 Katër-degë (udhëkryqet e formës “+”), 

 Shumëdegëshe, dhe 

 Rrethrrotullim. 

2.1 Ndarja dhe klasifikimi i përgjithshëm i udhëkryqeve  

Udhëkryqet konsiderohen si nyje në rrjetin e trafikut, ku krijohen pikat e konfliktit të mundshëm 

të automjeteve. 

Ka p i t u l l i 

2 
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Format e përgjithshme të kontrollit të udhëkryqeve përfshijnë: 

 udhëkryqe të rregulluara me sinjale ndriçuese, 

 udhëkryqe rrethore (rrethrrotullime), 

 udhëkryqe të pakontrolluara (vlen rregulla e krahut të djathtë),  

 udhëkryqe me përparësi kalimi (rregullimi i qarkullimit bëhet me sinjalizim horizontal 

dhe vertikal), dhe 

 udhëkryqe në disnivel. 

Në punimin tonë të masterit është trajtuar një udhëkryq i rregulluar me sinjale ndriçuese 

dhe tri udhëkryqe rrethore. Prandaj në vijim janë trajtuar vetëm udhëkryqi i rregulluar me 

sinjalizim ndriçuese dhe rrethor. 

2.2 Udhëkryqe e rregulluara me sinjale ndriçuese 

Udhëkryqet me vëllime të larta trafiku, janë të rregulluara me sinjalizim ndriçues. Sinjalet e 

trafikut zakonisht përdoren për të kontrolluar ndërveprimin dhe rendin e lëvizjeve nga 

këndvështrime të ndryshme. Sinjali i trafikut dhe treguesi i tij i alternuar i kuq-verdhë-gjelbër 

ndaj qasjeve konfliktuoze, kontrollon se cila lëvizje lejohet në çfarë radhe. Një shembull i një 

udhëkryqi të rregulluar me sinjalizim ndriçues është paraqitur Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Udhëkryqi i formës plus i pajisur me sinjalizim ndriçues 
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2.2.1 Llogaritja e qarkullimit të ngopur në udhëkryqet me sinjalizim ndriçues 

sipas metodës së HCM-së 

Shprehja për llogaritjen e qarkullimit të ngopur të hyrjes përkatëse të udhëkryqit është: 

Q = Q0  N  fGJSH  fAR  fPGJ  fp  fba  fz  fSH  fKD  fKM  fKbD  fKbM   (2.1) 

fKbD = 1.0 - PRK  (1-AKL)  (1-PRTG )      (2.2) 

fKbM = 1.0 – PLK  (1-AKL)  (1-PLTG )       (2.3) 

AKL= 1- f  
𝑉𝐾

200
         (2.4) 

ku janë shënuar me: 

Q0 – Vlera ideale e qarkullimit të ngopur, 

N – Numri i shiritave, 

fGJSH – Faktori i gjerësisë së shiritit për GJSH= 3.5 [m], 

fAR  – Faktori i ndikimit të automjeteve të rënda në qarkullim, 

fPG  – Faktori i ndikimit të pjerrtësisë gjatësore, 

fp  – Faktori i pengesave nga parkingjet afër udhëkryqit, 

fba – Faktori i pengesave nga vendndalja e autobusëve, 

fz – Faktori i zonës ku gjendet udhëkryqi, 

fSH – Faktori i ndikimit të shfrytëzimit të korësisë, 

fKD – Faktori i kthimeve djathtas, 

fKM – Faktori i kthimeve majtas, 

fKbD – Faktori i këmbësorëve dhe biçiklistëve djathtas, 

fKbM – Faktori i këmbësorëve dhe biçiklistëve majtas, 

PRK – përqindja e kthimeve djathtas në korsi, 

PLK – përqindja e kthimeve majtas në korsi, 

PRTG – përqindja e kthimeve djathtas në fazën e gjelbër të mbrojtur gjatë të gjelbrës  

                      totale të kthimeve djathtas,  
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PLTG – përqindja e kthimeve djathtas në fazën e gjelbër të mbrojtur gjatë të gjelbrës  

                       totale të kthimeve majtas, 

AKL – ndikimi i fazës së lejuar, 

VK  – volumi i këmbësorëve, 

f = 0.6 – nëse numri i kthimeve në korsi, është i njëjtë me atë të korsisë pranuese, dhe 

f = 1.0 – nëse numri i kthimeve në korsi, është më i vogël sesa në atë të korsisë pranuese5 

 

2.2.2 Kapaciteti i shiritit dhe përcaktimi i shkallës së ngopjes sipas metodës së 

HCM-së 

Kapaciteti i qarkullimit (K) dhe shkalla e ngopjes (Xi) së shiritit të trafikut apo grupit të 

shiritave, llogaritet sipas shprehjes: 

K = Qn  
gi

C
            (2.5) 

Xi = 
Q

K
            (2.6) 

ku janë shënuar me: 

Qn – madhësia e qarkullimit të ngopur, 

C – kohëzgjatja e ciklit [s], 

g – kohëzgjatja efektive e sinjalit të gjelbër [s], 

Q  – qarkullimi për shiritin përkatës, 

K  – kapaciteti i qarkullimit 5 

 

2.2.3 Humbjet kohore dhe niveli i shërbimit sipas metodës së HCM-së 

Sipas metodës së HCM-së humbjet mesatare kohore për automjete në udhëkryqe me sinjale 

ndriçuese, përcaktohen sipas shprehjes në vijim: 

d = d1  PF + d2 + d3         (2.7) 

                                                 
5 Prof . Dr. Xhevat Perjuci, Msc.Arlinda Alimehaj, Msc.Gëzim Hoxha – “Rregullimi i 

qarkullimit në komunikacion” – Prishtinë 2012, 
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d1 = 
0.5 𝐶 (1− 

𝑔

𝐶
)

2

1−(min(1,𝑋) 
g

𝐶
)
          (2.8) 

d2 = 900 ∙ 𝑇 ∙ [(𝑋 − 1) + √(𝑋 − 1)2 +
8∙𝑘∗𝐼

450∙𝐶ℎ𝑥∙𝑇
]    (2.9) 

ku janë shënuar me: 

d1 – humbjet kohore uniforme [s/aut], 

d2 – humbjet kohore plotësuese (s/aut), 

d3   – humbjet kohore fillestare (supozohet se nuk ka radhë të mëhershme në fillim të  

                   periudhës së analizimit prandaj në këtë rast d3 = 0.0 

PF = 1.0 – faktori i progresionit për tipin e arritjeve TA = 3, 

T   – kohëzgjatja e peiudhës së analizimit [h], 

C – kohëzgjatja e ciklit [s], 

g – kohëzgjatja efektive e sinjalit të gjelbër [s], 

X  – relacioni qarkullim/kapacitet (shkalla e ngopjes) 

K  – kapaciteti sipas grupeve shiritore, 

k  – faktori i vonesave të rastësishme për sinjalet me kohë fikse k = 0.50, 

I  – faktori përshtatës për efekt të arritjeve të automjeteve nga udhëkryqi më i afërt,  

                 I = 1.0 përdoret për udhëkryqet e izoluar 5. 

 

2.2.4 Humbjet e humbejeve kohore dhe niveli i shërbimit për secilën hyrje të 

udhëkryqit 

Humbjet kohore për secilën hyrje të udhëkryqit llogariten sipas shprehjes në vijim: 

dHi = 
∑ 𝑑𝑖  𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
          (2.10) 

ku janë shënuar me: 

di  – shuma e humbjeve kohore për shiritat në hyrjen përkatëse, 

Qi  – shuma e qarkullimeve për shiritat në hyrjen përkatëse 5. 
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2.3 Udhëkryqet e formës rrethore (rrethrrotullimet)  

Rrethorrotullimet mund të trajtohen si një numër kryqëzimesh me prioritete të thjeshta dhe me 

shirita qarkullues të ndërlidhur. Rruga kryesore është një drejtimëshe dhe i gjithë qarkullimi 

hyrës apo dalës do të kryhet në të djathtë 6, Figura 2.2. 

Qarkullimi hyrës duhet ti jap përparësi kalimi qarkullimit rrotullues dhe këmbësorëve, 

ndërsa qarkullimi në dalje duhet t’u japë përparësi kalimi vetëm këmbësorëve mundësisht edhe 

qarkullimit rrotullues të biçikletave 6. 

Rrethrroullimet mund të projektohen duke u bazuar në filozofi të ndryshme të rrjedhës së 

komunikacionit duke filluar nga rrethrrotullimet e mëdha me rreze të mëdha harku të 

projektuara për kapacitete të mëdha dhe rrethrrotullimet e vogla me rreze të vogla harku të 

projektuara për shpejtësi të vogla dhe shkallë më të lartë të sigurisë. Rekomandohet që 

rrethrrotullimet të projektohen duke pasur parasysh sigurinë dhe sipas planeve gjeometrike që 

nuk lejojnë shpejtësi të mëdha 6. 

 

Figura 2.2. Udhëkryqi i formës rrethore (rrethrrotullim) 

 

                                                 
6 Dr.sc. Nijazi Ibrahimi, Mr. Sc. Mevlan Bixhaku &quot;Kapaciteti dhe niveli i shërbimit i 

infrastrukturës rrugore&quot; Prishtinë 2010 
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2.3.1 Llogaritja e kapacitetit dhe shkallës së ngopjes të udhëkryqeve rrethore me 

metodën e HCM-së 

Llogaritja e kapacitetit të degëve hyrëse në rrethrrotullim me metodën e HCM-së për 

rrethrrotullimet urbane me dy shirita hyrës, llogaritet me shprehjen: 

Ch,x=1230 ∙ 𝑒(-0.0009qc)        (2.10) 

Llogaritja e shkallës së ngopjes të degëve hyrëse në rrethrrotullim, llogaritet me 

shprehjen: 

Xi = 
Qi

Ci
            (2.11) 

ku janë shënuar me: 

C  – kapaciteti i degës [aut/h], 

qc  – qarkullimi konfliktuoz [aut/h], 

Qi – qarkullimi i shiritave në hyrjen përkatëse, 

Ci – kapaciteti i hyrjes 6. 

 

2.3.2 Përcaktimi i nivelit të shërbimit sipas humbjeve kohore 

Llogaritjen e humbjeve kohore, përkatësisht përcaktimi i nivelit te shërbimit llogaritet sipas 

shprehjes: 

𝐷 =
3600

𝐶ℎ𝑥
+ 900 ∙ 𝑇 ∙ [(𝑋ℎ𝑥 − 1) + √(𝑋ℎ𝑥 − 1)2 +

3600∙𝑋ℎ𝑥

450∙𝐶ℎ𝑥∙𝑇
] [s/AU] (2.12) 

ku janë shënuar me: 

Chx – kapaciteti i degës [aut/h], 

T – periudha e matjeve (T = 1, për periudhën një orëshe). 

Xhx   – shkalla e ngopjes së degës përkatëse6. 

 

2.3.3 Llogaritja e numrit të automjeteve në radhë 

Llogaritjen e numrit të automjeteve në radhë, llogaritet sipas shprehjes: 

𝑁ℎ.𝑥 = 900 ∙ 𝑇 ∙ [𝑋ℎ𝑥 − 1 + √(𝑋ℎ𝑥 − 1)2 +
3600∙𝑋ℎ𝑥

150∙𝐶𝑥∙𝑇
] ∗

𝐶ℎ𝑥

3600
  [AU]   (2.13) 
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Vlerat e qarkullimit të shprehura në (aut/h) shndërrohen në (aut/h) sipas ekuivalencës së 

dhënë në Tabelën 2.1. 

Tabela 2.1. Ekuivalenca e automjeteve të udhëtarëve (aut) 

Lloji i automjeteve 
PGJ (%) 

-4 -2 0 2 >2 

Motoçikletat 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Automjetet e udhëtarëve 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 

Automjetet e rënda dhe autobusët 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 

Autotrenat 1.2 1.5 2.0 3.0 6.0 

Të gjitha automjeteve 0.6 1.0 1.1 1.4 1.7 

 

Duhet theksuar se janë marrë parasysh llojet e automjeteve dhe madhësia e pjerrtësisë 

gjatësore, ashtu që edhe automjetet e udhëtarëve nëse lëvizin në pjerrtësi gjatësore duhet të 

shndërrohen në njësi të aut 7. 

2.4 Objektivat kryesore në projektimin e përgjithshëm të udhëkryqeve 

Elementet e projektimit që mund të përdoren për të arritur objektivat funksionale janë: 

gjeometria horizontale dhe vertikale, si dhe korsitë e kthesave majtas dhe djathtas. Niveli i 

shërbimit, analizat e udhëkryqeve dhe kapaciteti i rrugës janë elemente thelbësore për 

projektimin e udhëkryqeve. Kapaciteti përcaktohet me anë të kufizimeve në udhëkryq, si p.sh 

kthesat në udhëkryqe ndërpresin rrjedhën normale të lëvizjes së automjeteve duke ulur kështu 

nivelin e shërbimit. Llojet e udhëkryqeve mund të ndryshojnë në bazë të shtrirjes, formës dhe 

ndarjes apo rregullimit të trafikut konfliktuoz. 

Objektivat kryesore në projektimin e udhëkryqeve të nivelit të lartë janë:  

 Të reduktojë potencialin dhe numrin e qarkullimeve konfliktuoze, 

 Të rrisë aftësinë bartëse të segmentit rrugor, 

 Të sigurojë rehati dhe të lehtësoj kryerjen e manovrave të ndryshme nga ana e 

ngasësve.  

Tri elementet kryesore që duhet të merren parasysh në projektimin e udhëkryqeve janë: 

 Distanca në perceptim-reagim,   

                                                 
7 Prof. Dr. Nijazi Ibrahimi, Mr. Sc. Mevlan Bixhaku – “Teoria e qarkullimit në 

komunikacion dhe kapaciteti i rrugëve” – Prishtinë 2009, 



Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike                                                             Punim diplome Master 

- 28 – 

 

 Distanca në manovrim dhe 

 Distanca në rreshtim.  

Distanca në perceptim-reagim ndryshon me shpejtësinë e automjetit, mprehtësia e 

shoferit dhe njohja e shoferit me mjedisin që e rrethon. Aty ku kemi kyçje dhe shkyçje nga ana 

e majtë apo e djathtë, distanca në manovrim përfshin distancën për të frenuar apo për të 

ndryshuar korsi sipas nevojës. Distanca në rreshtim mundëson mbajtje të radhës së automjeteve 

njëri pas tjetrit me shpejtësi të njëtrajtshme dhe ruajtje të distancës së sigurisë në mes të 

automjeteve. 

2.5 Faktorët kryesor që ndikojnë në funksionimin e udhëkryqeve 

Procesi i trafikut është një ndërveprim i vazhdueshëm në mes të disa faktorëve kryesorë: sjellja 

e përdoruesve të rrugës, siguria e infrastrukturës rrugore, kushtet klimatike, karakteristikat  

gjeometrike të rrugës dhe llojet e ndryshme të mjetet. Bllokimi i trafikut ndodh për arsye se 

infrastruktura ekzistuese nuk është në gjendje të përballojë kërkesën e madhe të trafikut. Një 

pjesë e konsiderueshme e orëve të punës të automjeteve po shpenzohet kot nëpër rrugë për 

shkak të bllokimit të trafikut, i cili ka një efekt negativ në ekonominë e përgjithshme. Bllokimi 

i trafikut mund të ndahet në dy kategori:  

a) Lloji i përsëritur, i cili kryesisht ndodhë për shkak të mbingarkimit apo kapacitetit të 

pamjaftueshëm të rrugëve dhe  

b) Lloji jo i përsëritur, që kryesisht vjen si pasojë e aksidenteve, punimeve në rrugë ose 

emergjencave.  

Bllokimi i trafikut, jo vetëm që ka  ndikim tejet negativ në gjendjen psikologjike 

njerëzore, por gjithashtu ndikon negativisht në rritjen e ndotjes së ajrit dhe ndotjes akustike që 

rëndon gjithë atmosferën përreth. Bllokimi i trafikut rrit kohën e udhëtimit dhe koston e 

karburantit, duke shkaktuar kështu humbje kohore dhe financiare.  

2.5.1 Faktorët njerëzor dhe ndikimi i tyre 

Në funksionimin normal të trafikut, ndikim thelbësor ka edhe faktori njeri, përkatësisht 

shprehitë e shoferit, përceptimi dhe koha e reagimit. Gjendja e rënduar psikofizike e ngasësve, 

për shkak të bllokimit të trafikut, rrit agresionin, dhe si i tille mund te bëhet shkaktar i ndonjë 

incidenti në trafik.  
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2.5.2 Faktorët ekonomik 

Infrastruktura rrugore, në mënyrë që t’i plotësojë nevojat e shfrytëzuesve të rrugës, ka nevojë 

për investime në mirëmbajtje, të cilat kanë kosto dhe shfrytëzojnë konsum të lartë të energjisë. 
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3 IDENTIFIKIMI DHE MATJA E RETROREFLEKSIONIT TË 

SHENJAVE VERTIKALE NË RRJETIN RRUGOR NË 

ZONËN QENDËR DHE TRANSIT TË QYTETIT TË 

GJAKOVËS 

Sinjalistika në rrjetin rrugor ka qenë prej kohësh një kontribues i madh në sigurinë e shoferëve 

dhe është çelësi për drejtim, paralajmërim dhe informacion gjatë udhëtimit. Historia e 

sinjalistikës nuk është e dokumentuar qartë, por nevoja për më shumë sinjalistikë rrugore u rrit 

në mënyrë dramatike me rritjen e përdorimit të mjeteve motorike. Qëllimi i të gjitha shteteve të 

botës ka qenë që të standardizohet sinjalistika rrugore me karakteristikat e saj si: forma, ngjyra, 

lloji i shkronjave, legjendës dhe aftësia retroreflektuese me anë të miratimit të standardeve 

unifikuese ndërkombëtare. Shenjat e komunikacionit në rrugë paralajmërojnë pjesëmarrësit në 

komunikacion për rrezikun, përcaktojnë ndalimet, kufizimet, detyrimet dhe japin informacionet 

e nevojshme për qarkullim të sigurt dhe të rehatshëm.       

Shenjat e komunikacionit, sinjalistika dhe pajisjet në rrugë përbëhen nga: 

 shenjat e rrezikut, 

 shenjat e urdhrave të prera, 

 shenjat e lajmërimit, 

 shenjat e lajmërimit të menaxhimit të trafikut, 

 semaforët për menaxhimin e trafikut, 

 semaforët për menaxhimin e trafikut të këmbësorëve dhe çiklistëve, 

 semaforët për menaxhimin e trafikut publik të qytetit, 

Ka p i t u l l i 

3 
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 semaforët për të shënuar kalimin e rrugës mbi hekurudhë dhe 

 semaforët për shënjimin e punimeve në rrugë, dëmtimeve të trotuarit dhe pengesave të 

tjera. 

Pajisjet e trafikut të rrugës përbëhen nga: 

 pajisje për shënjimin e skajeve të trotuarit, 

 pajisje për shënimin e majës së një ishulli trafiku, 

 pajisje, shenja për shënjimin e kthesave, punimeve, pengesave dhe dëmtimeve të 

trotuarit, 

 pajisje për drejtimin e trafikut në zonën e punimeve në rrugë, pengesa, rreziqe të tjera, 

 pahitë elastike mbrojtëse, 

 shtigjet për këmbësorët dhe biçikletat, 

 policët e shtrirë dhe 

 pajisjet matëse, kontrolluese dhe monitoruese (matësit e trafikut, stacionet 

meteorologjike, vëzhgimi me video, etj). 

3.1 Specifikat dhe karakteristikat e shenjave të komunikacionit 

Shenjat, sinjalistika dhe pajisjet e trafikut në rrugë instalohen dhe mirëmbahen në përputhje me 

ligjet dhe rregulloret në fuqi në fushën e trafikut rrugor. Standardet dhe udhëzimet për zbatimin 

e kësaj urdhërese duhet të plotësojnë të gjitha kërkesat e BE-së në fushën e sigurisë, shëndetit 

dhe mjedisit ose të kenë një shenjë CE. Këto shenja duhet të vendosen në atë mënyrë që 

pjesëmarrësit në komunikacion mund të njohin dhe të dallojnë me kohë kuptimin e tyre si dhe 

të harmonizojnë sjelljen në bazë të informatave të marra.                                                 

Shenjat e komunikacionit duhet të jenë prej materialeve retroreflektuese me koeficientin 

minimal të retroreflektimit të klasës RA1, kurse për autostrada dhe rrugë të destinuara 

ekskluzivisht për qarkullim të mjeteve motorike (rrugët e shpejta), koeficienti minimal i 

retroreflektimit duhet të jetë i klasës RA2. Materiali retroreflektues i përdorur për prodhimin e 

shenjave të përhershme të komunikacionit duhet të shënohet me një shenjë identifikimi të 

përhershëm dhe të dukshëm në përputhje me standardin DIN EN 12899. Qëndrueshmëria e 

shenjës duhet të jetë e barabartë me jetëgjatësinë e shenjës së trafikut dhe duhet të jetë e 

dukshme në materialin reflektues.  

Etiketa duhet të përmbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:  



Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike                                                             Punim diplome Master 

- 32 – 

 

 logon e prodhuesit ose shenjën e identifikimit, 

 kodin e identifikimit të produktit dhe 

 klasën e përshkruar të vetive retroreflektuese siç përcaktohet në standardin EN 12899-

1 ose miratimin teknik përkatës evropian. 

Koeficientet e nevojshëm të retroreflektimit dhe ngjyrave të shenjave të komunikacionit 

duhet të kontrollohen jo më larg se 10 vite, përkatësisht para skadimit të afatit të garancisë së 

shenjës së komunikacionit ose në çdo kohë, nëse vendos menaxheri i rrugës ose organi 

kompetent inspektues. Shenja e komunikacionit duhet të zëvendësohet kur vetitë e saj 

retroreflektuese nuk plotëson të paktën 70% të vlerës së kërkuar për shenjën e re ose kur vlerat 

e saj kromatike nuk plotësojnë klasën e përcaktuar të cilësisë (CR1). Shenjat e komunikacionit 

në anën e pasme duhet të shënohen me shenjë identifikuese të dukshme dhe të përhershme, 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Paraqitja e disa shenjave të trafikut8 

Etiketa duhet të përmbajë të paktën informacionin e mëposhtëm: 

 simbolin CE, 

 dy shifrat e fundit të vitit në të cilin u vendos për herë të parë simboli CE, 

 emri dhe adresa e regjistruar e prodhuesit, 

 një identifikues unik i llojit të produktit, 

 numri i referencës së deklaratës së performancës, 

                                                 
8 www.google.com/search 
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 referencë në specifikimin teknik të harmonizuar (numri standard), 

 numrin e identifikimit të organit të autorizuar, 

 përdorimi i caktuar dhe 

 muaji dhe viti i prodhimit. 

Ndërtimi i shenjës së komunikacionit, në përputhje me standardin EN 12899-1 nga 

pikëpamja e rezistencës mekanike të shenjës, duhet të plotësojë kërkesat minimale të 

mëposhtme: 

 qëndrueshmëria e shenjës ndaj forcave të jashtme dhe 

 qëndrueshmëria e shenjës ndaj kushteve klimatike9 

3.1.1 Rregullat për mënyrën e vendosjes së shenjave në komunikacion 

Shenjat e komunikacionit vendosen në atë mënyrë që të mos pengojnë lëvizjen e të gjithë 

pjesëmarrësve në komunikacion. Ato vendosen në anën e djathtë të rrugës përgjatë trotuarit në 

drejtim të lëvizjes së automjetit. Përjashtimisht, nëse në vendin ku është vendosur shenja e 

komunikacionit ekziston rreziku që pjesëmarrësit në komunikacion të mos e vërejnë shenjën 

me kohë, për shkak të dendësisë së komunikacionit ose për shkaqe të tjera, shenja e 

komunikacionit mund të vendoset në anën e kundërt, në anën e majtë të rrugës ose mbi rrugë. 

Nëse është e nevojshme të theksohet rëndësia e shenjës dhe për të rritur më tej sigurinë në 

komunikacion, ajo mund të vendoset në një pllakë të bardhë katrore ose drejtkëndëshe me 

ngjyrë verdhë-gjelbër fluoreshente me koeficient retroreflektues të klasës RA3. Në këto raste, 

shenja e vendosur e trafikut dhe pllaka e kontrastit duhet të jenë të së njëjtës klasë të koeficientit 

të retroreflektimit. Në të njëjtin shtyllë mund të vendosen maksimumi dy shenja të 

komunikacionit, koeficienti i retroreflektimit, i të cilave duhet të jetë i së njëjtës klasë dhe nëse 

në të njëjtin shtyllë vendosen lloje të ndryshme të shenjave të komunikacionit, shenjat e rrezikut 

duhet të vendosen gjithmonë në majë të shtyllës. Shtylla e sinjalistikës së komunikacionit, si 

rregull, vendoset më së shumti deri në 2 m nga skaji i trotuarit, e përjashtimisht në autostrada 

dhe rrugë të shpejta mund të vendoset më së shumti në lartësi deri në 3m. 

Shenjat e komunikacionit të vendosura përgjatë rrugës jashtë vendbanimit do të vendosen 

në lartësinë 1.2 [m] deri në 1.5 [m] ndërsa në autostrada dhe rrugë të shpejta, shenjat 

paralajmëruese të komunikacionit mund të vendosen në lartësi deri në 2.5 [m], ashtu që skaji i 

shenjës të jetë 0.75 [m] larg skajit të rrugës. Distanca horizontale ndërmjet skajit të rrugës dhe 

                                                 
9 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1823.html 
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skajit më të afërt të shenjës së komunikacionit duhet të jetë së paku 0.30 [m] në vendbanim, pra 

0.5 [m] jashtë vendbanimit dhe 0.25 [m] nga shtegu i çiklistëve. Përjashtimisht, në autostrada 

dhe rrugë të shpejta mund të vendosen shenja paralajmëruese në komunikacion, ashtu që skaji 

i shenjës të jetë deri në 1.5 [m] nga skaji i trotuarit. Format, klasat e madhësisë dhe dimensionet 

e elementeve individuale të shenjave të trafikut që përdoren më së shpeshti janë paraqitur më 

poshtë në tabelën 3.1 

Tabela 3.1: Format, klasat e madhësisë dhe dimensionet e shenjave të trafikut8 

Format e 

shenjave të 

trafikut 

Përcaktimi i 

elementeve 

të simbolit 

Dimensionet e 

shenjave të 

cilat vendosen 

në autoudhë 

[mm] 

Dimensionet 

e shenjave në 

rrugët e 

qytetit [mm] 

Dimensionet 

e shenjave në 

zona tjera të 

frekuentuara 

[mm] 

Dimensionet 

e shenjave në 

tunele dhe në 

garazhet 

publike [mm] 

 

A 1200 900 600 400 

B 108 81 54 36 

R 35 35 35 35 

 

 

A 900 600 600 400 

B 36 24 24 16 

H 315 210 210 140 

L 680 450 450 330 

 

D 900 600 400 300 

B 90 60 40 30 

 

A 900 600 600 300 

B 162 108 108 54 

R 25 25 25 25 

       

A 900 600 400 300 

B 100 66 44 33 

R 25 25 25 25 

A 900 600 400 300 
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H 1350 900 600 450 

R 25 25 25 25 

  

 

A 900 600 400 400 

R 25 25 25 25 

 

Madhësia e simbolit në shenjën e komunikacionit duhet të jetë në përpjesëtim me 

madhësinë e shenjës. Përmasat dhe pozicioni i simbolit në shenjë duhet të jetë në përputhje me 

paraqitjet grafike nga kjo rregullore dhe specifikimet teknike të shenjave të komunikacionit.      

Sa i përket semaforëve për menaxhim të komunikacionit në udhëkryqe vendosen në anën 

e djathtë të rrugës, ata duhet të vendosen në mënyrë që skaji më i ulët i poshtëm i shenjës së 

dritës të jetë në lartësi prej 2.2 [m] deri në 3.5 [m] mbi sipërfaqen e rrugës. Nëse semaforët 

vendosen mbi trotuar, skaji i poshtëm i semaforit nuk duhet të jetë në lartësi më të vogël se 4.5 

[m] ose më të lartë se 5.5 [m] mbi trotuar. Pranë semaforëve mund të vendoset një pajisje për 

numërimin mbrapsht të kohëzgjatjes së mbetur të dritës së gjelbër dhe të kuqe. Numërimi 

mbrapsht bëhet në sekonda. Gjatë kohëzgjatjes së dritës së gjelbër, numrat në pajisje për 

numërimin mbrapsht të kohës së mbetur janë me ngjyrë të gjelbër, dhe gjatë kohëzgjatjes së 

dritës së kuqe, numrat janë të shënuat me ngjyrë të kuqe. 

3.1.2 Retrorefleksioni i shenjave të trafikut 

Retrorefleksioni i shenjave të trafikut iu mundëson pjesëmarrësve të komunikacionit që ti 

shohin dhe lexojnë ato, kur dritat e veturës reflektojnë mbi shenjë edhe në mungesë të dritës 

natyrale gjatë natës kur dukshmëria është shumë e vogël.  

Procesi i kthimit të dritës në burimin e saj njihet si retroreflesion. Këndi i vëzhgimit është 

këndi midis vijës së formuar nga burimi i rrezes së dritës duke goditur sipërfaqen dhe rrezja e 

reflektuar prapa kthehet në sytë e shoferit. Kur drita reflektohet nga një shenjë, ajo e bën këtë 

në formën e një koni. Ky kon i reflektimit përhapet më gjerë në një distancë më të madhe nga 

shenja. Drita e reflektuar prapa është më e ndritshme pranë qendrës së konit dhe bëhet më pak 

e ndritshme derisa zgjerohet nga jashtë, Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Paraqitja e retrefleksionit nga shenjat e trafikut8 

Rrugët tona kanë nevojë për sinjalistikë të qartë, të dukshme dhe të lexueshme për të 

përmirësuar sigurinë e ngasësve dhe kjo është veçanërisht e rëndësishme për vozitjen gjatë 

natës, pasi kushtet përgjithësisht janë më të vështira. Nëse marrim parasysh faktorin e këndit të 

hyrjes, mund të identifikojmë lehtësisht se jo të gjitha shenjat vendosen në të njëjtin pozicion 

në lidhje me automjetin dhe kjo vendosje do të ndikojë në dukshmërinë e tyre. Shenja e 

vendosur në të djathtë merr rreth 26% të reflektimit të dritës, shenja direkt mbi kokë merr rreth 

18% dhe shenja e vendosur lartë në të djathtë deri në 16%. Kjo ilustron qartë se vendosja e 

shenjave ka një efekt të madh në dukshmërinë e shenjave dhe shkëlqim që mund të ndikojë në 

leximin e saktë të këtyre shenjave. Vendosja e shenjave dhe lloji i fletës retroreflektuese të 

përdorur mund të ketë ndikim të madh në nivelin e sigurisë së rrugës.                                                                         

Në Figurën 3.3 është prezantuar reflektimi dhe ndriçimi i shenjave gjatë natës ndërsa në 

Figurën 3.4 është paraqitur këndi i vrojtimit tek llojet e ndryshme të automjeteve. 

 

Figura 3.3. Rreflektimi dhe ndriçimi i shenjave gjatë natës8 
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Figura 3.4. Këndi i vrojtimit tek llojet e ndryshme të automjeteve10 

3.1.3 Roli i materialeve retroreflektuese në përmirësimin e sigurisë rrugore 

Materialet retroreflektuese prodhohen duke përdorur pigmente dhe ngjyra që janë në gjendje të 

thithin një pjesë të rrezatimit ultravjollce (të padukshëm) të diellit dhe e kthejnë këtë rrezatim 

në dritë të dukshme. Materialet retroreflektuese po përdoren gjithnjë e më shumë në sinjalistikë. 

Përdorimi i këtyre materialeve retroreflektuese në sinjalistikën rrugore është një mënyrë tjetër 

për të përmirësuar dukshmërinë gjatë orëve të natës,  kur dukshmëria është e vogël dhe në këtë 

mënyrë arrin të përmirësojë sigurinë rrugore.  Këto materiale janë veçanërisht të dukshme gjatë 

orëve të agimit, muzgut, periudhat me re dhe zonat me pakësim të dritës së diellit. 

3.2 Klasifikimi i shenjave të komunikacionit sipas materialit retroreflektues 

Reflektimi nuk krijon dritën e vet, por merr dritë nga një burim tjetër. Gjatë natës, është 

veçanërisht e rëndësishme se si objekti reflekton dritë. Retrorefleksioni është sasia e dritës që 

reflektohet nga materialet retroreflektuese. Retrorefleksioni nuk është i njëjtë në të gjitha 

kushtet e motit ashtu siç nuk është i njëjtë gjatë ditës apo natës, Figura 3.5. 

                                                 
10 www.cheg,com/learn/physics/introduction-to-physics/retroreflection 

150 m 

150 m 

150 m 

Këndi i vrojtimi 
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Figura 3.5. Retrorefleksioni i shenjës STOP gjatë ditës dhe natës11 

Materialet e para retroeflektuese u përdoren në vitin 1937 në Minesota, SHBA. Sot, kemi 

tri lloje të materialeve retroeflektuese në përdorim:  

 Materialet e klasës së  I - klasa inxhinierike (Engineer Grade), 

 Materialet e klasës së  II - me shkallë të lartë të intensitetit (High Intensity Grade), 

 Materialet e klasës së  III - klasa e diamantit (Diamond Grade), 

3.2.1 Materialet e klasës së I - Klasa Inxhinierike (Engineer Grade)  

Materialet e klasës së I - Klasa Inxhinierike (e njohur gjithashtu si fletë metalike e gjeneratës 

së parë) formohet nga materiali i qëndrueshëm i lidhur me mikrosfera xhami, material ky i cili 

përdoret në shenjat e trafikut që nga viti 1959. 

 

Figura 3.6. Folia retroreflektuese e klasës së parë12 

Folia retroreflektuese përbëhet nga shtresa e sipërme, e hollë dhe transparente e shenjës, 

e cila parandalon kontaktin e ajrit me mikrosferat e qelqit, e mbron nga rrezet ultravjollce dhe 

rritë jetëgjatësinë e saj.                                                                                                              

                                                 
11 https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz%3A229/datastream/PDF/view 
12 https://www.chemosignal.hr/usluge/3m/prometni-znakovi/ 
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Shkëlqimi i folies retroreflektuese të klasës së parë është: 70 cd lx-1 m-2. 

 

 

Figura 3.7. Struktura e materialeve të klasës inxhinierike12 

3.2.2 Materialet e klasës së II-të – Klasa me shkallë të lartë të intensitetit 

(High Intensity Grade) 

Materialet e klasës së II-të - klasa me intensitet të lartë (e njohur gjithashtu si fletëza metalike 

e gjeneratës së dytë) përmbanë mikrosfera qelqi që janë tre herë më të shndritshme se sa foliet 

retroreflektuese të klasës së parë, Figura 3.8. Për më tepër, kjo folie është e garantuar të ruajë 

të paktën 80% të shkëlqimit të saj origjinal pas dhjetë vitesh përdorimi në rrugë. Shenjat e 

përpunuara me fletëza metalike të klasës së dytë janë qartë të dukshme, edhe nga një kënd i 

gjerë shikimi, duke paralajmëruar ngasësit e automjeteve për rreziqet e mundshme gjatë rrugës.  

Këtu rruzat nuk derdhen në plastikë, por janë ngjitur në një mbajtëse plastike dhe pjesa e 

sipërme e tyre vendoset në një kapsulë të mbushur me ajër të mbyllur nga një shtresë e sipërme 

e hollë transparente. I përket materialeve me shkëlqim të lartë 12
. 

Dalja  

e dritës 
Hyrja  

e dritës 

 
Shtresa e sipërme me 

qëndrim të përhershëm 

 Mikrosfera nga qelqi 

  
Shtresa e mesit 

  Shtresa reflektuese 

  
Shtresa bartëse 

  

 

Ngjitësi 

  

  

Shtresa mbrojtëse 
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Figura 3.8. Folia retroreflektuese e klasës së dytë12 

Shkëlqimi i kësaj folie retroreflektuese është: 250 cd lx-1 m-2. 

 

 

 

Figura 3.9. Struktura e materialeve të klasës me shkallë të lartë të intensitetit12 
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Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike                                                             Punim diplome Master 

- 41 – 

 

3.2.3 Materialet e klasës së  III-të  - Klasa e diamantit (Diamond Grade) 

Materialet e klasës së III -të - Klasa e diamantit (e njohur gjithashtu si fletëz metalike e 

gjeneratës së tretë) përbëhet nga mikroprizma të cilat janë tre herë më të shndritshme se fletëzat 

e gjeneratës së dytë dhe dhjetë herë më të shndritshme se fletëzat e gjeneratës së parë. Kështu  

ngasësve të automjeteve iu mundësohet shikueshmëri më e madhe gjatë ditës, natës dhe gjatë 

kushteve të dobëta atmosferike. Ndër të gjitha fletëzat e qëndrueshme të shenjave, këto fletëza 

kanë vetitë retroreflektuese më të ndritshme. 

Shkëlqimi i kësaj folie reflektuese është: 800 cd lx-1 m-2. 

 

Figura 3.10. Folia retroreflektuese e klasës së tretë12 
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Figura 3.11. Struktura e materialeve të klasës Diamant12 

Ekzistojnë katër lloje të folies retroreflektuese: 

 V.I.P -  Vizual Impact Performance – (Performanca e ndikimit vizual), 

 L.D.P -  Long Distance Performance – (Performanca në distancë të largët), 

 Fluorescente – ( Fluorushente), 

 Diamond Grade Cubed – (Klasa e dimantit në kube). 

1. V.I.P (Vizual Impact Performance) - siguron efikasitet maksimal në distanca të 

shkurtra dhe është një zgjidhje ideale për sinjalizimin në trafikun urban. Kjo fletëz 

metalike është menduar për densitet të lartë të dritës në distanca të shkurtra. 

2. L.D.P. (Long Distance Performance) - i zhvilluar posaçërisht për përdorim në rrugë 

magjistrale dhe autostrada. Prandaj, shenjat e përpunuara nga këto folie mund të shihen 

dhe lexohen nga një distancë e madhe. 

3.  Fluoreshente – mundëson rritjen e dukshmërisë gjatë ditës, jo vetëm gjatë natës, me 

përdorimin e ngjyrave fluoreshente. 

4.  Diamond Grade Cubed - Kombinon vetitë më të mira të folies VIP, LDP dhe DGC, 

kështu që përdoret në kushte urbane, si dhe në rrugë magjistrale dhe autostrada. 

Struktura e re mikrokubike ofron dukshmëri të përmirësuar në të gjitha distancat dhe 

kjo folie shumë shpejt do të zëvendësojë plotësisht versionet VIP dhe LDP 12
. 

3.3 Krahasimi i llojeve të folieve retroreflektuese 

Materialet mund të krahasohen nëpërmjet intensitetit të dritës së reflektuar që kthehet në 

burimin e dritës ose atë që sheh ngasësi. 
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Figura 3.12. Drita e reflektuar për të tri klasat të cilat kanë përbërje nga materialet e 

ndryshme (fletëza mikrosferash dhe fletëza mikroprizma)12 

Nga grafiku shohim se klasa e III-të me foljen retroreflekuese të diamantit në kube ka 

intensitetin më të lartë të dritës së reflektuar që kthehet në burimin e dritës. 

3.4 Pajisja Zehntner ZRS 6060 

Pajisja ZRS 6060 është retroreflektometër për përcaktimin e dukshmërisë (reflektueshmerisë) 

së shenjave të komunikacionit dhe të materialeve të tjera retoreflektuese me matje të tri këndeve 

të ndryshme të vëzhgimit. Pajisje ZRS 6060 në veçanti ka karakteristikat si në vijim: 
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 retroreflektometri i parë me sistem ndriçimi LED, ekran me prekje dhe me ngjyra me 

rezolucion të lartë me prirje të rregullueshme të ekranit për dukshmëri të shkëlqyer në 

të gjitha kushtet e ndriçimit, edhe në rrezet e ndritshme të diellit, 

 opsione inovative për të personalizuar reflektometrin sipas kërkesave personale, 

 kamera e integruar 5 megapiksel, njësi GPS WAAS, këllëf dhe doreza, 

 kalibrim i lehtë dhe i shpejtë, 

 për të gjitha llojet e materialeve dhe ngjyrave retroreflektuese, 

 vlera mesatare e përditësuar vazhdimisht, 

 çdo matje ruhet, 

 matja e integruar e temperaturës (°C / °F) dhe lagështisë relative (% rF), 

 matjet mund të vlerësohen me hartën e përfshirë dhe analizën e të dhënave me anë të 

softuerit "MappingTools", 

 lehtë për t'u përdorur me navigimin e menysë në shumë gjuhë, 

 ndërtim i fortë dhe dizajn ergonomik. 

Në Figurën 3.13 janë prezantuar pjesët dhe butonat e pajisjes ZRS 6060 për përcaktimin 

e dukshmërisë së shenjës siq janë:  

1. Butoni i dezjes/fikjes,  

2. Butoni matës,  

3. Butoni i hapjes së menysë në mënyrë të shpejtë,  

4. Ekrani me prekje i përshtatur në pjerrtësi,  

5. Dorëza,  

6. Bateri e integruar,  

7. Kalibrimi standard/pllaka e përparme,  

8. Buton pezullimi,  

9. Kapaku i lidhjes së prizës për mbushësin e baterisë dhe dorezat opsionale,  

10. Kapaku lidhës,  

11. Etiketa,  

12. Ndërfaqja kryesore USB (lloji A),  

13. Ndërfaqja mini USB (lloji B),  

14. Prizë me fije për montimin e dorezave opsionale,  

15. Zona matëse dhe  

16. Vidë rregulluese ekranit me prekje 13 
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Figura 3.13. Paraqitja e pajisjes ZRS 6060 dhe pjesët përbërëse të saj13  

 

Përveç shenjave të komunikacionit, gjithashtu ka edhe shumë materiale të ndryshme 

retroreflektuese që mund të maten me pajisjen ZRS 6060 në varësi të modelit. Tabela 3.2 

ndihmon për të zgjedhur versionin dhe këndin e duhur.  

 

 

 

 

                                                 
13 https://www.screeningeagle.com/Downloads/Zehntner%20ZRS%206060_manual_EN_0817_v2.1.pdf 

 

https://www.screeningeagle.com/Downloads/Zehntner%20ZRS%206060_manual_EN_0817_v2.1.pdf
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 Tabela 3.2. Tabela për zgjedhjen e versionit të duhur për matjen e retrorefleksionit në materiale 

të ndryshme retroreflektuese13 

 

Matjet e shenjave të komunikacionit, targave të automjeteve, shenjave të konturës tek 

automjetet e rënda dhe rimorkiot e tyre, të cilat realizohen sipas standardit duke përzgjedhur 

versionin e duhur nga tabela e lartcekur.  

 

Figura 3.14. Matjet e shenjave të komunikacionit, targave dhe shenjave të konturës tek 

automjetet e rënda transportuese13 

3.5 Matja e retrorefleksionit të shenjave me pajisjen Zehntner ZRS 6060 në 

qytetin e Gjakovës 

Me ndihmën e pajisjes Zehntner ZRS 6060 është realizuar matja e shenjave të komunikacionit 

në zonën e shqyrtimit të qytetit të Gjakovës. Në këtë punim, rëndësi i është kushtuar cilësisë së 

shenjave të komunikacionit, duke i analizuar në cilat klasa bëjnë pjesë dhe duke ardhur në 
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përfundim se a i plotësojnë apo jo  kushtet minimale të përshkruara, e pastaj nga këto të dhëna 

statistikore do të përcaktohet një model probabilistik. Qëllimi i këtij modeli është të përcaktojë 

një interval kohor për tu bazuar në jetëgjatësinë e shenjave të komunikacionit, në të cilin, 

shenjat do të përmbushin kriteret e retroreflektimit dhe përcaktimin e intervalit kohor ku 

ekziston mundësia e ndërprerjes së funksionimit sa i përket retrorefleksionit të shenjave. 

Në vijim është dhënë një grafik i matjeve i realizuar me anë të pajisjes Zehntner ZRS 

6060. Matjet janë realizuar në këndet e shikimit prej 0.2°, 0.33° dhe 0.5°. Për secilën ngjyrë të 

shenjave të komunikacionit është realizuar matja e koeficientit retroreflektues në të tri këndet e 

shikimit dhe si vlerë përfaqësuese e matjes është marrë mesatarja e tyre të cilën e kalkulon 

softueri i pajisjes. 

 

Figura 3.15. Paraqitja grafike e matjeve me anë të pajisjes Zehntner ZRS 6060 

Pajisja posedon edhe softuerin e raportimit të të dhënave të njohur si MappingTools, i cili 

ofron mundësinë e bartjes së të dhënave (matjeve të realizuara) me anë të USB-së dhe kabllos 

së veçantë që e posedon pajisja, e cila lidhet me pajisjen dhe kompjuterin përkatës të 

përdoruesit. Softueri MappingTools na mundëson edhe vendosjen e fotografive të cilat janë 

realizuar gjatë matjes së retrorefleksionit të shenjave të komunikacionit. Në Figurën 3.16 është 

paraqitur pamja e softuerit MappingTools, në të cilin shihen matjet dhe fotografitë nga terreni 

të insertuara në softuer. 
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Figura 3.16. Fotografitë e realizuara në terren dhe insertimi i tyre në softuerin MappingTools 

 

3.6 Analiza e shenjave, rezultatet e matjeve në terren dhe përpunimi i tyre 

Cilësia e materialit retroreflektues të shenjave të komunikacionit, fillon të bie me kalimin e 

kohës. Ndikim në afatqëndrueshmërinë e materialit retroreflektues kanë edhe kushtet klimatike, 

të cilave u ekspozohen shenjat. Shenjat e komunikacionit duhet të kontrollohen në mënyrë 

periodike nga aspekti i cilësisë së materialit retroreflektues si dhe të zëvendësohen kur ato janë  

të dëmtuara, vjetruara ose jo funksionale. 

Në vijim janë paraqitur disa shenja të sinjalizimit vertikal të dëmtuara dhe jo funksionale 

që gjenden në zonën transit të qytetit të Gjakovës. 
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Figura 3.17. Shenjat e vjetruar në zonën qendër të qytetit 

     

     

Figura 3.18. Shenjat e dëmtuara në zonën transit të qytetit 
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Në përgjithësi në zonën e shqyrtuar është vërejtur se një numër i madh i vendkalimeve të 

këmbësorëve duhet të shenjezohën, sepse kanë kaluar më shumë se dy vite ku në atë zonë nuk 

është bërë ndonjë investim sa i përket sinjalizimit horizontal.       

Vendkalimet e këmbësorëve në rast se punohen me një shtresë kanë një afat 

qëndrueshmërie rreth 6 muaj, ndërsa ato me dy shtresa, rreth një vit. Temperatura optimale 

duhet te jetë mbi 15ºC, kur të punohen vendkalimet e këmbësorëve, ashtu që shtresa e asfaltit 

të jetë e nxehtë dhe e terur, si dhe koha ideale për punimin e tyre janë muajt korrik dhe gusht, 

pasmesnate, ashtu që mos te pengohet rrjedha normale e trafikut. 

     

     

Figura 3.19. Sinjalizimi horizontal (vendkalimet e këmbësorëve) në zonën qendër të qytetit          

Pëveq shenjave të dëmtuara, vjetruara apo jofunksionale në zonën e shqyrtimit të qytetit 

janë identifkuar mungesa e disa shenjave vertikale të komunikacionit. 

Në Figurën 3.20, fotografia e parë është paraqitur udhëkryqi i tretë dhe fotografia e 

gjashtë është udhëkryqi i katërt, ku gjatë daljes në terren është identifikuar që mungojnë shenjat 

e lajmërimit për kryqëzimin me rrethrrotullim dhe shenjat e kryqëzimit me përparësi kalimi. 
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Në fotografinë e dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë të Figursë 3.20 gjatë daljes në terren 

është identifikuar që mungojnë shenjat vertikale për vendkalimin e këmbësorëve. 

     

     

      

Figura 3.20. Identifikimi i shenjave të cilat mungojnë në zonën transit dhe qendër të qytetit 

Në rrugën transit, që vazhdon nga udhëkryqi i katërt (rrethrrotullimi i Prizrenit) për në 

udhëkryqin e tretë (rrethrrotullimi i Prishtinës), mungon shenja që përcakton shpejtësinë e 

lëvizjes në rrugën përkatëse, Figura 3.21. Në kahun e kundërt të lëvizjes nga udhëkryqi i tretë 

drejt rrugës transit për në udhëkryqin e katërt është e vendosur shenja e kufizimit të shpejtësisë 

e cila është 50 km/h. 
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Figura 3.21. Identifikimi i shenjës së kufizimit të shpejtësisë në rrugën transit,  

në të dy kahjet e lëvizjes 

Departamenti i Komunikacionit në Komunën e Gjakovës nuk ka të dhëna për klasën e 

folieve retroreflektuese e shpeshherë nuk dihet as prodhuesi dhe as koha e vendosjes së shenjave 

nëpër rrugët e qytetit. 

Me anë të pajisjes Zehntner ZRS 6060 janë realizuar matjet e retrorefleksionit në gjithsej 

71 shenja të komunikacionit, të cilat interferojnë në mes të katër udhëkryqeve në zonën e 

shqyrtimit dhe u përkasin moshave të ndryshme. 
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Figura 3.22. Disa fotografi nga matjet në terren 

Në terren, janë realizuar matja e 71 shenjave të komunikacionit të moshës, klasave dhe 

materialeve te ndryshme, dhe kanë rezultuar si në vijim:  

 5 shenja me retrorefleksion të kënaqshëm, 

 34 shenja me retrorefleksion të pranueshëm dhe 

 32 shenja me retrorefleksion të papranueshëm. 

Rezultatet e fituara nga matjet në terren (Figura 2.23, Figura 2.24 dhe Figura 2.25) përmes 

pajisjes Zehntner ZRS 6060 dhe përqindjet e retrorefleksionit të shenjave janë paraqitur në 

Tabelën 3.3. 

Tabela 3.3. Rezultatet e fituara gjatë matjes në terren të shenjave të komunikacionit 

Nr. 
Retrorefleksioni i shenjave 

të matura në terren 

Vlera 

maksimale e 

retrorefleksionit 

Vlera minimale 

e 

retrorefleksionit 

Vlerat e fituara 

gjatë matjes së 

retrorefleksionit 

të shenjave 

Rezultatet e 

përpunuara të 

retrorefleksionit 

të shenjave 

1 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
601 197.6 399.5 66.47% 

2 
Ndalim ndaljeje dhe 

parkimi 
878.7 430.6 654.6 74.49% 

3 Vendndalim autobusi 0.0 0.0 0 0.00% 

4 Emërtim i rrugëve 391.6 51.3 221.5 56.56 % 

5 Vendparkim 0.0 0.0 0.0 0.00% 

6 
Anashkalim i obliguar nga 

ana e djathtë 
0.0 0.0 0.0 0.00% 



Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike                                                             Punim diplome Master 

- 54 – 

 

7 
Anashkalim i obliguar nga 

ana e djathtë ose e majtë  
349.4 35.4 192.4 54.95% 

8 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
411.3 1.7 154.9 37.66% 

9 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
366.6 1.8 137.1 37.39% 

10 
Ndalim kthimi 

gjysëmrrethor 
272.2 1.9 94.1 34.57% 

11 Kahje e obliguar 201.4 5.6 103.5 51.39% 

12 
Ndalim ndaljeje dhe 

parkimi 
40.3 10.8 25.5 63.27% 

13 
Anashkalim i obliguar nga 

ana e djathtë 
275.4 33.1 154.3 56.02% 

14 
Ndalim kthimi 

gjysëmrrethor 
270.3 1.9 95.0 35.14% 

15 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
251.0 1.8 87.3 34.78% 

16 
Ndalim kthimi 

gjysëmrrethor 
237.0 1.8 82.0 34.59% 

17 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
400.0 1.7 152.8 38.13% 

18 
Ndalim kthimi 

gjysëmrrethor 
255.9 1.8 89.3 34.89% 

19 
Anashkalim i obliguar nga 

ana e djathtë 
364.0 41.1 202.5 55.63% 

20 Vendndalim autobusi 206.1 17.4 111.8 54.24% 

21 
Ndalim kthimi 

gjysëmrrethor 
224.2 2.7 104.4 46.56% 

22 
Ndalim kthimi 

gjysëmrrethor 
322.7 6.0 133.2 41.27% 

23 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
190.3 2.7 76.9 40.40% 

24 
Zonë për këmbësor dhe 

biçikleta 
271.5 27 149.2 54.95% 

25 
Anashkalim i obliguar nga 

ana e djathtë 
314.2 63.3 175.2 55.76% 

26 
Ndalim kthimi 

gjysëmrrethor 
278.9 2.5 115.1 41.26% 

27 
Ndalim kthimi 

gjysëmrrethor 
220.3 15.4 103.1 46.79% 

28 
Anashkalim i obliguar nga 

ana e djathtë 
272.7 34.7 153.7 56.36% 

29 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
288 3.9 111.6 38.75% 

30 Kryqëzim me rrethrrotullim 157.5 25.6 91.5 58.09% 

31 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
204.4 1.7 78.2 38.5% 

32 Kryqëzim me rrethrrotullim 151.0 30.0 90.5 59.93% 

33 Kryqëzim me rrethrrotullim 134.0 24.2 79.3 59.00% 

34 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
257.8 1.6.0 98.8 38.32% 
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35 Kryqëzim me rrethrrotullim 174.5 23.1 98.8 56.61% 

36 Kryqëzim me rrethrrotullim 192.4 32.6 112.5 58.47% 

37 
Kahje e obliguar në të 

djathtë 
222.5 20.6 121.5 54.60% 

38 
Kahje e obliguar në të 

djathtë 
206.5 26.1 116.3 56.31% 

39 
Kahje e obliguar në të 

djathtë 
206.4 19.7 113.1 54.79% 

40 Kryqëzim me rrethrrotullim 177.2 23.9 100.6 56.77% 

41 Kryqëzim me rrethrrotullim 199.8 1.7 77.3 38.68% 

42 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
533.8 44.7 289.2 54.17% 

43 
Lejimi i automjeteve 

transportuese 
250.6 36.5 143.5 57.26% 

44 
Kahje e obliguar në të 

djathtë 
272.6 30 151.3 55.50% 

45 Emërtim i rrugëve 1054.7 73.3 564.2 53.49% 

46 Kryqëzim me rrethrrotullim 525.0 52.7 288.9 55.02% 

47 
Kahje e obliguar në të 

djathtë 
387.3 37.1 212.2 54.78% 

48 
Kahje e obliguar në të 

djathtë 
330.1 2.6 166.4 50.40% 

49 Kahjet e lejuara 14.4 1.7 6.7 46.52% 

50 
Lejimi i automjeteve 

transportuese 
191.6 1.7 67.5 35.22% 

51 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
336.2 28.6 182.4 54.13% 

52 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
3.9 1.7 3.2 82.05% 

53 Kryqëzim me rrethrrotullim 566.9 58.9 312.9 55.19% 

54 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
182.2 5.5 93.8 51.48% 

55 
Kahje e obliguar në të 

djathtë 
186.6 43.1 114.9 61.57% 

56 Kryqëzim me rrethrrotullim 221.9 1.7 80.6 36.32% 

57 
Kryqëzim me rrugën me 

përparësi kalimi 
180.7 10.1 79.1 43.77% 

58 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
222.2 7.5 82.4 37.08% 

59 
Shenja e rrezikut kryqëzim 

me rrethrrotullim 
145.2 1.6 63.5 43.73% 

60 

Paralajmërim për afërsin e 

udhëkryqit me sinjalizim 

ndriçues 

59.1 37.6 48.4 81.89% 

61 
Ndalim kthimi djathtas për 

automjetet transportuese 
26.0 20.0 23.0 88.46% 

62 
Ndalim ndaljeje dhe 

parkimi 
154.5 21.9 75.4 48.80% 

63 Ndalje e detyruar 341.9 4.3 132.8 38.84% 

64 Kufizim i shpejtësisë 309.7 2.4 115.3 37.22% 
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65 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
334.8 2.0 121.7 36.35% 

66 Vendndalim autobusi 29.7 27.9 28.8 96.96% 

67 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
390.2 3.4 150 38.44% 

68 Kryqëzim me rrethrrotullim 8.1 2.1 5.2 64.19% 

69 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
163.1 4.6 83.8 51.37% 

70 Kryqëzim me rrethrrotullim 185.9 8.9 71.6 38.51% 

71 
Vendkalimi i shënuar për 

këmbësorë 
347.7 1.5 133.6 38.42% 

 

 

Figura 3.23. Matja e retrorefleksionit dhe pozicionimi i shenjave që interferojnë në mes të 

udhëkryqit të parë dhe të dytë 
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Figura 3.24. Matja e retrorefleksionit dhe pozicionimi i shenjave që interferojnë në mes të 

udhëkryqit të tretë dhe të katërt (rruga transit) 

 

Figura 3.25. Matja e retrorefleksionit dhe pozicionimi i shenjave që interferojnë në rrugën 

transit e deri tek udhëkryqi i katërt 
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3.6.1 Matja e degradimit të retrorefleksionit të shenjave  

Analiza e regresionit përdoret për të përshkruar raportet në mes të dy apo më shumë variablave. 

Analiza e regresionit përdoret për të: 

 Parashikuar vlerën e variablës së varur (Y) të bazuar në vlerën e së paku një variable 

të pavarur (X). 

 Shpjegon efektet e ndryshimit të variablës së pavarur në variablën e varur. 

Variabla e varur (Y): variabla që dëshirojmë ta vlerësojmë ose ta shpjegojmë. 

Variabla e pavarur (X): variabla e cila siguron bazën për vlerësim. 

Regresioni mund të jetë një funksion linear me një variabël (i ashtuquajturi regresion i 

thjeshtë) ose disa variabla (i ashtuquajturi regresion i shumëfishtë) si dhe një funksion kompleks 

gjithashtu me një ose më shumë variabla (ndryshore). 

Tek regresioni i thjeshtë linear, zbatohen marrëdhëniet e mëposhtme: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥                                                                                                                  (3.1) 

ku janë: 

y - variabla e varur, 

x - variabla e pavarur e modifikuar e cila zëvendëson vitet, 

a - anëtar i lirë që është i barabartë me vlerën mesatare të grupit të të dhënave, 

Degradimi i retrorefleksionit të shenjave është gjetur duke përdor metodën e thjeshtë të 

regresionit linear14 

 

Matja e rënies së retrorefleksionit të shenjave me ngjyrë të kuqe - Klasa I 

 

Në vitin 2016 është bërë vendosja e shenjave të komunikacionit të klasës së parë në zonën e 

shqyrtuar të qytetit të Gjakovës. 

Rënia mesatare e retrorefleksionit e ngjyrës së kuqe për periudhën e parashikimit për 5 

vjet, llogaritet nga të dhënat e mbledhura në terren përmes pajisjes Zehntner ZRS 6060, e cila 

është 49.66%.  

                                                 
14 Ramadan Duraku – “Planifikimi në Komunikacion", Prishtinë 2020 
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Figura 3.26. Rënia mesatare e retrorefleksionit të ngjyrës së kuqe – Klasa I 

Ekuacioni në bazë të së cilit mund të bëhet parashikimi i retrorefleksionit të klasës së I të 

shenjave me ngjyrë të kuqe është:  

y = - 0.144  x +15.94        (3.2) 

Matja e rënies së retrorefleksionit të shenjave me ngjyrë të bardhë  

Rënia mesatare e retrorefleksionit e ngjyrës së bardhë për periudhën e parashikimit për 5 vjet, 

llogaritet nga të dhënat e mbledhura në terren përmes pajisjes Zehntner ZRS, e cila është 

33.72%. 

 

             Figura 3.27. Rënia mesatare e retrorefleksionit të ngjyrës së bardhë – Klasa I 
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Ekuacioni në bazë të së cilit mund të bëhet parashikimi i retrorefleksionit të klasës së I të 

shenjave me ngjyrë të bardhë është:  

y = - 4.72  x +74.72        (3.3) 

Matja e rënies së retrorefleksionit të shenjave me ngjyrë të kuqe - Klasa II 

Rënia mesatare e retrorefleksionit e ngjyrës së kuqe për periudhën e parashikimit për 5 vjet, e 

cila llogaritet nga të dhënat e mbledhura në terren përmes pajisjes Zehntner ZRS, është 42.23%. 

 

Figura 3.28. Rënia mesatare e retroreflektimit të ngjyrës së kuqe – Klasa II 

Ekuacioni në bazë të së cilit mund të bëhet parashikimi i retrorefleksionit të klasës së II 

të shenjave me ngjyrë të kuqe është:  

y = - 3.8  x +48.8        (3.3) 

Matja e rënies së retrorefleksionit të shenjave me ngjyrë të bardhë - Klasa II 

Rënia mesatare e retrorefleksionit e ngjyrës së bardhë për periudhën e parashikimit për 5 vjet, 

e cila llogaritet nga të dhënat e mbledhura në terren përmes pajisjes Zehntner ZRS, është 

41.96%. 
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Figura 3.29. Rënia mesatare e retroreflektimit të ngjyrës së bardhë – Klasa II 

Ekuacioni në bazë të së cilit mund të bëhet parashikimi i retrorefleksionit të klasës së II 

të shenjave me ngjyrë të bardhë është:  

y = - 20.96  x +270.96        (3.4) 

Matja e rënies së retrorefleksionit të shenjave me ngjyrë të kaltër - Klasa II 

Rënia mesatare e retrorefleksionit e ngjyrës së kaltër për periudhën e parashikimit për 5 vjet, e 

cila llogaritet nga të dhënat e mbledhura në terren përmes pajisjes Zehntner ZRS, është 60%. 

 

Figura 3.30. Rënia mesatare e retroreflektimit të ngjyrës së bardhë – Klasa II 
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Ekuacioni në bazë të së cilit mund të bëhet parashikimi i retrorefleksionit të klasës së II 

të shenjave me ngjyrë të kaltër është:  

y = - 2.4  x +22.4        (3.5) 

Matja e degradimit të retrorefleksionit të shenjave me ngjyrë të kuqe - Klasa III 

Rënia mesatare e retroreflektimit e ngjyrës së kuqe për periudhën e parashikimit për 5 vjet, e 

cila llogaritet nga të dhënat e mbledhura në terren përmes pajisjes Zehntner ZRS, është 49.3%. 

 

Figura 3.31. Rënia mesatare e retroreflektimit të ngjyrës së kuqe – Klasa III 

Ekuacioni në bazë të se cilës mund te bëhet parashikimi i retrorefleksionit të klasës së III të 

shenjave me ngjyrë të kuqe është:  

y = - 16.76  x +186.76        (3.6) 

Matja e rënies së retrorefleksionit të shenjave me ngjyrë të bardhë - Klasa III 

Rënia mesatare e retrorefleksionit e ngjyrës së bardhë për periudhën e parashikimit për 5 vjet, 

e cila llogaritet nga të dhënat e mbledhura në terren përmes pajisjes Zehntner ZRS, është 

33.31%. 
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Figura 3.32. Rënia mesatare e retroreflektimit të ngjyrës së kuqe – Klasa III 

Ekuacioni në bazë të se cilës mund te bëhet parashikimi i retrorefleksionit të klasës së III të 

shenjave me ngjyrë të bardhë është:  

y = - 56.62  x +906.62        (3.7) 

Matja e rënies së retrorefleksionit të shenjave me ngjyrë të kaltër - Klasa III 

Rënia mesatare e retrorefleksionit e ngjyrës së kaltër për periudhën e parashikimit për 5 vjet, e 

cila llogaritet nga të dhënat e mbledhura në terren përmes pajisjes Zehntner ZRS, është 35.64%. 

 

Figura 3.33. Rënia mesatare e retroreflektimit të ngjyrës së kaltër – Klasa II 
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Ekuacioni në bazë të se cilës mund te bëhet parashikimi i retrorefleksionit të klasës së II 

të shenjave me ngjyrë të kaltër është:  

y = - 13.92  x +58.92        (3.8) 

Nga analiza sa i përket cilësisë se retrorefleksionit të shenjave të matura në zonën e 

shqyrtuar rezultojnë këto të dhëna:   

 7.04 % me retrorefleksion të kënaqshëm, 

 47.88 % e shenjave kanë rezultuar me retrorefleksion të pranueshëm, 

 45.07 % e shenjave të komunikacionit kanë qenë me retrorefleksion të papranueshëm. 
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4 ANALIZA E KAPACITETIT DHE LLOGARITJA E 

NIVELIT TË SHËRBIMIT TË UDHËKRYQEVE NË ZONËN 

QENDËR DHE TRANSIT TË QYTETIT TË GJAKOVËS 

Niveli i shërbimit është një term që përdoret për të përshkruar në mënyrë cilësore kushtet e 

funksionimit të një rruge, duke u bazuar në faktorë të tillë si: shpejtësia, koha e udhëtimit, 

manovrimi, vonesa dhe siguria. Niveli i shërbimit është shënuar me një shkronjë, nga A deri në 

F, ku niveli A përfaqëson kushtet më të mira të qarkullimit dhe niveli F kushtet më të dobëta të 

qarkullimit15 

Humbjet kohore përdoren për të analizuar rrugët dhe udhëkryqet duke kategorizuar 

fluksin e trafikut dhe duke caktuar nivelet e cilësisë së trafikut, bazuar në performancën si 

shpejtësia e automjetit, dendësia, mbipopullimi, etj.  

4.1 Niveli i shërbimit për udhëkryqet me sinjalizim ndriçues 

Niveli i shërbimit për udhëkryqet me sinjalizim ndriçues është definuar me madhësinë e 

humbjeve kohore. Madhësitë e humbjeve kohore për shkak të ndaljeve të automjeteve të cilat i 

përgjigjen të gjitha niveleve të shërbimit të definuara për periudhën 15 minutëshe të dhënë në 

Tabelën 4.1. 

                                                 
15 https://ccag.ca.gov/wp-content/uploads/2014/07/cmp_2005_Appendix_B.pdf 

 

Ka p i t u l l i 

4 

 

https://ccag.ca.gov/wp-content/uploads/2014/07/cmp_2005_Appendix_B.pdf
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NIVELI I SHËRBIMIT “A” – përshkruan kushtet e qarkullimit në komunikacion me 

humbje kohore përafërsisht HK < 10 [s].  

NIVELI I SHËRBIMIT “B” – përshkruan kushtet e qarkullimit në komunikacion me 

humbje kohore përafërsisht 10.1 < HK < 20 [s].  

NIVELI I SHËRBIMIT “C” – përshkruan kushtet e qarkullimit në komunikacion me 

humbje kohore përafërsisht 20.1 < HK < 35 [s].  

NIVELI I SHËRBIMIT “D” – përshkruan kushtet e qarkullimit në komunikacion me 

humbje kohore përafërsisht 35.1 < HK < 55 [s].  

NIVELI I SHËRBIMIT “E” – përshkruan kushtet e qarkullimit në komunikacion me 

humbje kohore përafërsisht 55.1 < HK < 80 [s].  

NIVELI I SHËRBIMIT “F” – përshkruan kushtet e qarkullimit në komunikacion me 

humbje kohore përafërsisht HK > 80 [s]. 

Tabela 4.1. Kriteri i nivelit të shërbimit për udhëkryqet me sinjalizim ndriçues 5 

 

 

 

 

 

 

 

Niveli i shërbimit Humbjet kohore për automjet [s] 

A ≤10 [s] 

B >10 dhe ≤20 [s] 

C >20 dhe ≤35 [s] 

D >35 dhe ≤55 [s] 

E >55 dhe ≤80 [s] 

F >80 [s] 
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Figura 4.1. Humbjet kohore në udhëkryqet me sinjalizim ndriçues6 

4.2 Niveli i shërbimit për udhëkryqet rrethore 

Niveli i shërbimit të degës së një rrethrrotullimi mund të caktohet duke i krahasuar vonesat 

mesatare të ndalimit, të llogaritura sikur te udhëkryqet pa sinjalizim ndriçues - HCM 2000. Në 

fakt mendohet se funksionimi i një rrethrrotullimi të jetë më shumë i përshtatshëm se sa 

udhëkryqet e rregulluara me shenjën “stop” ose me përparësi kalimi. Klasifikimi i pranishëm 

në HCM, në funksion të kohës mesatare të pritjes, është dhënë në tabelën e mëposhtme 6. 

Tabela 4.2. Niveli i shërbimit për udhëkryqet pa sinjalizim ndriçues  

 

 

 

4.3 Rrjeti i trafikut rrugor në qytetin e Gjakovës 

Qyteti i Gjakovës është i lidhur mirë me qytetet kryesore të Kosovës si dhe me Shqipërinë 

veriore. Rrjeti rrugor kryesor përbëhet nga rrugët nacionale dhe rajonale. Nëpër qytetin e 

Gjakovës kalon rruga nacionale M9-1, e cila vjen nga Prishtina dhe kalon në pjesën lindore të 

Niveli i shërbimit Vonesa mesatare për automjet [s/aut] 

A ≤10 

B 10-15 

C 15-25 

D 25-35 

E 35-50 

F >50 
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qytetit, respektivisht nëpër rrugën “Tirana” dhe vazhdon për në Bajram Curr në Shqipëri dhe 

Junik në Kosovë. Katër rrugë rajonale e lidhin Gjakovën me qytetet dhe fshatrat e tjera në 

Kosovën perëndimore. Një ndër rrugët më të rëndësishme është rruga rajonale R-107, e cila e 

lidhë Gjakovën me Pejën dhe Prizrenin.  

Rruga tjetër, gjithashtu mjaft e rëndësishme, e cila ndërlidhet me rrugën nacionale M9-1, 

është rruga rajonale R-203,  e cila nga dalja e qytetit të Gjakovës mundëson lidhjen me zonën 

e Hasit në Shqipëri. 

Rrugët lokale të cilat lidhin lokacione të ndryshme brenda qytetit të Gjakovës kanë 

karakter të ndryshëm. Rrugët e karakterit më të lartë janë plotësuar nga rrugë lidhëse të 

karakterit më të ulët. Shumica e rrugëve lokale nuk ofrojnë kushte të mira për të gjithë 

pjesëmarrësit në trafik, sidomos mungesa e trotuareve dhe shtigjeve për çiklistë, shkakton 

vështirësi për këmbësorë dhe çiklistë.  

Rrugët kryesore në qytetin e Gjakovës janë kryesisht me dy shirita (2x1), përveç rrugës 

së quajtur “Tirana” e cila ka dy shirita për çdo kah të lëvizjes si dhe rruga “Nënë Tereza”, e cila 

është rrugë njëkahëshe me dy shirita (1x2). Kapaciteti rrugor në një rrugë me 2x2 shirita në një 

rrugë urbane mund të vlerësohet ndërmjet 1000 deri 1500 automjete për drejtim. Dizajni i 

shiritave të rrugës të rrjetit kryesor rrugor përcaktohet dhe ilustrohet në figurat e radhës. 

Rregullimi i qarkullimit në qytetin e Gjakovës është i organizuar me tipe të ndryshme të 

udhëkryqeve. Tipet e udhëkryqeve në rrjetin rrugor janë: 

 me sinjalizim ndriçues-semafor (3 udhëkryqe);  

 me rrethrrotullime (4 rrethrrotullime) dhe  

 udhëkryqet tjera janë të rregulluara me rregulla të përgjithshme të qarkullimit.16 

4.4 Përshkrimi dhe analiza e gjendjes ekzistuese të udhëkryqit të parë  

Udhëkryqi i shqyrtuar gjendet në qendër të qytetit të Gjakovës, dhe paraqet kryqëzimin e 

rrugëve “Bardhyl Qaushi” dhe “Nënë Tereza” ku kryqëzohet me rrugët “UÇK” dhe “Ismail 

Qemali”.  

                                                 
16 Plani i mobilitetit për Gjakovën, 
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Është udhëkryq i formës “+”, i rregulluar me sinjalizim ndriçues me nga dy shirita 

qarkullues për secilin kah të lëvizjes. Ky udhëkryq lidhë rrugën rajonale R-107 me Pejën, 

udhëkryqet me zonën transit si dhe qendrën e qytetit të Gjakovës. 

 

Figura 4.2.  Udhëkryqi i parë i  formës +” i fotografuar në terren 

4.4.1 Analiza dhe llogaritja e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit në udhëkryqin 

me sinjalizim ndriçues sipas metodës së HCM-së 

Numërimet janë bërë në dy intervale të ndryshme kohore të ditës gjatë orëve kulmore prej orës 

08:00 – 09:00 dhe 16:00 – 17:00 me datë 31.01.2022. Fillimisht të dhënat nga automjetet e 

numëruara gjatë matjeve grumbullohen në planin e trafikut për udhëkryqin konkret, pastaj bëhet 

klasifikimi i automjeteve të cilat vazhdojnë qarkullimin drejtë, djathtas dhe majtas. 
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Figura 4.3. Paraqitja e udhëkryqit nga gjeoportali dhe përcaktimi i katër hyrjeve 

 

Dita e numërimit Data 

E  Hëne 31.01.2022 
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Figura 4.4. Paraqitja e udhëkryqit të parë përmes softuerit Autocad 

Tabela 4.3. Qarkullimet në hyrjen e parë  

Hyrja e parë 

Orari i 

numërimit 
08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete Autobus-AK Automjete Autobus-AK 

Lëvizje 

drejt/majtas 
166 (35% KM) 2% 192 (30% KM) 2% 

Lëvizje drejt 242  4% 260  3% 

Lëvizjet 

djathtas 
120 2% 143 2% 

Gjithsejtë 
528 6%              595 5% 

528 595 

 



Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike                                                             Punim diplome Master 

- 72 – 

 

Tabela 4.4. Qarkullimet në hyrjen e dytë  

Hyrja e dytë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e automjeteve Automjete 
Autobus-

AK 
Automjete Autobus-AK 

Lëvizje drejt/majtas 226(40% KM) 4% 256 (37% KM) 5% 

Lëvizje drejt/djathtas 201 (35% KD) 3% 219 (40% KD) 3% 

Gjithsejtë 
427 7% 475 8% 

427 475 

 

Tabela 4.5. Qarkullimet në hyrjen e tretë  

Hyrja e tretë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e automjeteve Automjete Autobus-AK Automjete Autobus-AK 

Lëvizje drejt 265 7% 315 7% 

Lëvizje majtas 186 3% 197 2% 

Lëvizje djathtas 145 - 167 - 

Gjithsejtë 
451 10% 512 9% 

451 512 

 

Tabela 4.6. Qarkullimet në hyrjen e katër 

Hyrja e katër 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e automjeteve Automjete Autobus-AK Automjete 
Autobus-

AK 

Lëvizje majtas 371 3% 402 5% 

Lëvizje drejt 122 4% 150 2% 

Lëvizje djathtas 137 2% 161 3% 

Gjithsejtë 
630 9% 713 10% 

630 713 
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Tabela 4.7. Të dhënat për vendkalimet e këmbësorëve  

 Hyrja e parë Hyrja e dytë Hyrja e tretë Hyrja e katër 

Vendkalimet e këmbësorëve 1K 2K 3K 4K 

Flukset e këmbësorëve-QK [k/h] 59 46 72 89 

 

4.4.2 Llogaritja e qarkullimit tё ngopur pёr shiritat e hyrjes së parë 

Q1.1 = 19000.980.9991.01.01.00.91.01.01.01.00.9850.944 = 1589 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h]   

fGJSH =0.98, për GJSH= 3.5 [m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+2%(2−1)
= 0.999 

fKM =
1

1+0.05∗PKM
 = 

1

1+0.05∗0.3
= 0.985 

fKbM = 1.0 – PLK *(1-AKL)  (1-PLTG ) = 1.0 – 0.3  (1-0.733)  (1-0.3 ) =0.944 

AKL= 1- f 
𝑉𝐾

200
 =1-0.6

89

200
=0.733 

N=1; fPGJ  =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9; fSH =1.0; fKD =1.0; fKbD =1.0 

Q1.2 = 19000.980.9991.01.01.00.91.01.01.01.01.01.0= 1676 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h] 

fGJSH = 0.98, për GJSH = 3.5[m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+3%(2−1)
= 0.999 

N=1; fPGJ  =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9 ; fSH =1.0; fKM =1.0; fKD =1.0; fKbD =1.0; fKbM =1.0 

 

4.4.3 Llogaritja e qarkullimit tё ngopur pёr shiritat e hyrjes së dytë 

Q2.1 = 19000.980.9521.01.01.00.91.01.01.01.00.9810.958 = 1500 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h] 

fGJSH =0.98, për GJSH= 3.5[m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+5%(2−1)
= 0.952 
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fKM =
1

1+0.05∗PKM
 = 

1

1+0.050.37
= 0.981 

fKbM = 1.0 – PLK  (1-AKL)  (1-PLTG ) = 1.0 – 0.37  (1-0.823)  (1-0.37 ) =0.958 

AKL= 1- f 
𝑉𝐾

200
 =1-0.6

59

200
=0.823 

N=1; fPGJ  =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9; fSH =1.0; fKD =1.0; fKbD =1.0 

Q2.3 = 19000.980.9700.940.9481.01.01.00.91.01.01.01.0= 1449 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h] 

fGJSH =0.98 për GJSH= 3.5 [m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+3%(2−1)
= 0.970 

fKD =1 − PKD(0.15) =1-0.40(0.15) = 0.94 

fKbD = 1.0 – PRK  (1-AKL)  (1-PRTG ) = 1.0 – 0.4 *(1-0.784)  (1-0.4 ) =0.948 

AKL= 1- f 
𝑉𝐾

200
 =1-0.6

72

200
=0.784 

N=1; fPGJ  =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9 ; fSH =1.0; fKM =1.0; fKbM =1.0. 

4.4.4 Llogaritja e qarkullimit tё ngopur pёr shiritat e hyrjes së tretë 

Q3.1 = 19000.980.9341.01.01.00.91.01.01.01.01.01.0 = 1565 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h] 

fGJSH =0.98, për GJSH= 3.5 [m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+7%∗(2−1)
= 0.934 

N=1; fPGJ =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9; fSH =1.0; fKD =1.0; fKM =1.0; fKbD =1.0; fKbM =1.0 

Q3.2 = 19000.980.9991.01.01.00.91.01.01.01.01.01.0= 1674 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h] 

fGJSH =0.98, për GJSH= 3.5 [m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+2%(2−1)
= 0.999 

N=1; fPGJ =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9; fSH =1.0; fKM =1.0; fKD =1.0; fKbD =1.0; fKbM =1.0 
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4.4.5 Llogaritja e qarkullimit tё ngopur pёr shiritat e hyrjes së katër 

Q4.1 = 19000.980.9991.01.01.00.91.01.01.01.01.01.0= 1674 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h] 

fGJSH =0.98, për GJSH= 3.5[m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+5%∗(2−1)
= 0.999 

N=1; fPGJ =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9; fSH =1.0; fKD =1.0; fKbD =1.0; fKM =1.0; fKbM =1.0 

Q4.2 = 19000.980.9991.01.01.00.91.01.01.01.01.01.0 = 1674 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h] 

fGJSH =0.98, për GJSH= 3.5[m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+2%(2−1)
= 0.999 

N=1; fPGJ =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9; fSH =1.0; fKD =1.0; fKM =1.0; fKbD =1.0; fKbM =1.0 

Q4.3 = 19000.980.9991.01.01.00.91.01.01.01.01.01.0= 1674 [aut/h] 

Q0 =1900 [aut/h] 

fGJSH =0.98, për GJSH= 3.5[m] 

fAR = 
100

100+%AR (ET−1)
 = 

100

100+3%(2−1)
= 0.999 

N=1; fPGJ =1.0; fp =1.0; fba =1.0; fz =0.9; fSH =1.0; fKM =1.0; fKD =1.0; fKbD =1.0; fKbM =1.0 

4.4.6 Kapaciteti i shiritave të hyrjes së parë dhe përcaktimi i shkallës së ngopjes 

sipas metodës së HCM-së 

K1.1 = Qn1.1 * 
gi

C
  = 1589* 

21

70
  =477 [aut/h] 

X1.1 = 
Q

K
  = 

192

477
 = 0.402 

K1.2= Qn1.2 * 
gi

C
  = 1676* 

21

70
  =503 [aut/h] 

X1.2 = 
Q

K
  = 

260

503
 = 0.516 
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4.4.7 Kapaciteti i shiritave të hyrjes së dytë dhe përcaktimi i shkallës së ngopjes 

sipas metodës së HCM-së 

K2.1= Qn2.1 * 
gi

C
  = 1500* 

41

70
  =879 [aut/h] 

X2.1 = 
Q

K
  = 

256

879
 = 0.291 

K2.2= Qn2.2  
gi

C
  = 1449 

41

70
  =849 [aut/h] 

X2.2 = 
Q

K
  = 

219

849
 = 0.257 

4.4.8 Kapaciteti i shiritave të hyrjes së tretë dhe përcaktimi i shkallës së ngopjes 

sipas metodës së HCM-së 

K3.1= Qn3.1  
gi

C
  = 1565 

21

70
  =470 [aut/h] 

X3.1 = 
Q

K
  = 

315

470
 = 0.670 

K3.2= Qn3.2  
gi

C
  = 1674 

21

70
  =502 [aut/h] 

X3.2 = 
Q

K
  = 

197

502
 = 0.392 

4.4.9 Kapaciteti i shiritave të hyrjes së katër dhe përcaktimi i shkallës së ngopjes 

sipas metodës së HCM-së 

K4.1= Qn4.1  
gi

C
  = 1674 

41

70
  = 981 [aut/h] 

X4.1 = 
Q

K
  = 

402

981
 = 0.409 

K4.2= Qn4.2  
gi

C
  = 1674 

41

70
  = 981 [aut/h] 

X4.2 = 
Q

K
  = 

150

981
 = 0.152 

K4.3= Qn4.3 * 
gi

C
  = 1674* 

41

70
  = 981 [aut/h] 

X4.3 = 
Q

K
  = 

161

981
 = 0.164 
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4.4.10 Llogaritja e humbjeve kohore dhe niveli i shërbimit për shiritat e hyrjes së 

parë 

d1(1.1) = 
0.570(1−

21

70
)

2

1−(min(1.0,0.402)
21

70
)
  =19.501 [s/aut]  

d2 (1.1)= 9001[(0.402 − 1) + √(0.402 − 1)2 +
8∙0.50.9220.362

477∙1
] = 1.8 [s/aut]  

d(1.1) = d1 PF + d2+ d3 = 19.5011+1.8 +0 =  21.301 [s/aut] 

d1(1.2) = 
0.570(1−

21

70
)

2

1−(min(1,0.516)
21

70
)
  =37.68 [s/aut] 

d2 (1.2)= 9001[(0.516 − 1) + √(0.516 − 1)2 +
8∙0.50.8580.516

503∙1
] = 3.261 [s/aut]  

d(1.2) = d1 PF + d2+ d3 = 37.681+3.267 +0 = 40.947 [s/aut] 

4.4.11 Llogaritja e humbjeve kohore dhe niveli i shërbimit për shiritat e hyrjes së 

dytë 

d1(2.1) = 
0.570(1−

41

70
)

2

1−(min(1.0,291)
41

70
)
  =7.261 [s/aut] 

d2 (2.1)= 9001[(0.291 − 1) + √(0.291 − 1)2 +
8∙0.5∗1.0∗0.291

879∙1
] = 0.839 [s/aut]  

d(2.1) = d1 PF + d2+ d3 = 7.2611+0.839+0 =  8.1 [s/aut] 

d1(2.2) = 
0.570(1−

41

70
)

2

1−(min(1.0,0.257)
41

70
)
  =7.090 [s/aut] 

d2 (2.2)= 9001[(0.257 − 1) + √(0.257 − 1)2 +
8∙0.51.00.257

849∙1
] = 0.732 [s/aut]  

d(2.2) = d1 PF + d2+ d3 = 7.090  1+0.732 +0 = 7.822 [s/aut] 
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4.4.12 Llogaritja e humbjeve kohore dhe niveli i shërbimit për shiritat e hyrjes së 

tretë 

d1(3.1) = 
0.570(1−

21

70
)

2

1−(min(1,0.670)
21

70
)
  =21.464 [s/aut] 

d2 (3.1)= 9001[(0.670 − 1) + √(0.670 − 1)2 +
8∙0.50.7690.670

470∙1
] = 5.920 [s/aut]  

d (3.1) = d1 PF + d2+ d3 = 21.464 1+5.920 +0 =  27.384 [s/aut] 

d1(3.2) = 
0.570(1−

21

70
)

2

1−(min(1,0.392)
21

70
)
  =19.435[s/aut] 

d2 (3.2)= 9001[(0.392 − 1) + √(0.392 − 1)2 +
8∙0.50.9220.392

502∙1
] = 1.637 [s/aut]  

d (3.2) = d1PF + d2+ d3 = 19.4351+ 1.637 +0 = 21.072 [s/aut] 

4.4.13 Llogaritja e humbjeve kohore dhe niveli i shërbimit për shiritat e hyrjes së 

katër 

d1(4.1) = 
0.5∗70(1−

41

70
)

2

1−(min(1,0.409)
41

70
)
  =7.919 [s/aut] 

d2 (4.1)= 9001[(0.409 − 1) + √(0.409 − 1)2 +
8∙0.50.9220.409

981∙1
] = 0.955 [s/aut]  

d(4.1) = d1 PF + d2+ d3 = 7.919 1+0.955 +0 =  8.874 [s/aut] 

d1(4.2) = 
0.570(1−

41

70
)

2

1−(min(1.0,0.152)
41

70
)
    = 6.615 [s/aut] 

d2 (4.2)= 9001[(0.152 − 1) + √(0.152 − 1)2 +
8∙0.51.00.152

981∙1
] = 0.273 [s/aut]  

d(4.2) = d1PF + d2+ d3 = 6.6151+0.273 +0 = 6.888 [s/aut] 

d1(4.3) = 
0.570(1−

41

70
)

2

1−(min(1.0,0.164)
41

70
)
    = 6.667 [s/aut] 
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d2 (4.3)= 9001[(0.164 − 1) + √(0.164 − 1)2 +
8∙0.51.00.164

981∙1
] = 0.122 [s/aut]  

d(4.3) = d1PF + d2+d3 = 6.6671+0.122+0 = 6.789 [s/aut] 

4.4.14 Llogaritja e humbjeve kohore dhe niveli i shërbimit për secilin hyrje 

udhëkryqit 

Hyrja I 

𝑑𝐻.𝐼  = 
∑ 𝑑𝑖∗𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
 =

𝑑1.1𝑄1.1+𝑑1.2𝑄1.2

𝑄1.1+ 𝑄1.2
  = 

21.301192+40.947260

192+260
 = 32.601 [s/aut] 

𝐝𝐇.𝐈 = 32.601 [s/aut] – Niveli i shërbimit “C”  

Hyrja II 

𝑑𝐻.𝐼𝐼=
∑ 𝑑𝑖𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
=

𝑑2.1𝑄2.1+𝑑2.2𝑄2.2+𝑑2.3𝑄2.3

𝑄2.1+ 𝑄2.2+ 𝑄2.3
 =

8.1256+7.822219

256+219
  = 7.971 [s/aut] 

𝐝𝐇.𝐈𝐈 = 7.971 [s/aut] – Niveli i shërbimit “A”  

Hyrja III 

𝑑𝐻.𝐼𝐼𝐼  =
∑ 𝑑𝑖𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
=

𝑑3.1𝑄3.1+𝑑3.2𝑄3.2

𝑄3.1+ 𝑄3.2
 =

27.384315+21.072197

315+197
  = 24.955 [s/aut] 

𝐝𝐇.𝐈𝐈𝐈 = 24.955 [s/aut] – Niveli i shërbimit “C”  

Hyrja 𝐈𝐕 

𝑑𝐻.𝐼𝑉  =
∑ 𝑑𝑖𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
=

𝑑4.1𝑄4.1+𝑑4.2𝑄4.2+𝑑4.3𝑄4.3

𝑄4.1+ 𝑄4.2+ 𝑄4.3
 =

8.874402+6.888150+6.789161

402+150+161
 

= 7.985 [s/aut] 

𝐝𝐇.𝐈𝐕  = 7.985 [s/aut] – Niveli i shërbimit “A”  

4.5 Përshkrimi dhe analiza e gjendjes ekzistuese të udhëkryqit të dytë 

(rrethrrotullimi i parë) 

Udhëkryqi i shqyrtuar gjendet përballë stacionit të autobusëve në Komunën e Gjakovës, dhe 

paraqet kryqëzimin e rrugës “UÇK” me rrugën “Kolë Lleshi”. Roli funksional i tij është shumë 

i rëndësishëm për rrjedhën e trafikut në pjesën me të ngarkuar të qytetit te Gjakovës, përmasat 

e tij gjeometrike e bëjnë të mundur një qarkullim të mirë të automjeteve në ketë udhëkryq. 
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 Udhëkryqi është i rregulluar me sinjalizim horizontal dhe vertikal. Në Figurën 4.4 është 

paraqitur udhëkryqi i formës rrethore i fotografuar në terren. 

 

Figura 4.5. Udhëkryqi i parë i formës rrethore i fotografuar në terren 

Gjendja teknike e udhëkryqit është e mirë, tri hyrjet përmbajnë vendkalime të shënuara 

për këmbësorë. 

Rrethrrotullimi është i tipit me nga dy shirita qarkullues, tri degësh: ku hyrja dytë vjen 

nga qendra e qytetit dhe hyrja e tretë vjen nga rrethrrotullimi që lidh rrugën transit janë me nga 

dy shirita për kyçje – shkyçje, poashtu edhe hyrja e parë me nga dy shirita për kyçje – shkyçje.  

Ky udhëkryq i formës rrethore është mjaft i rëndësishëm, pasi mundëson orientimin e 

automjeteve të rënda transportuese të kalojnë përmes rrethrrotullimit pasues në rrugën transit, 

duke mos kaluar fare nëpër qendër dhe kështu mundësohet edhe shmangia e tollovive të 

panevojshme në qendrën e qytetit. 

4.5.1 Analiza dhe llogaritja e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit në udhëkryqin 

rrethor sipas metodës së HCM-së 

Në Figurën 4.5 janë paraqitur hyrjet e udhëkryqit rrethor. 
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Figura 4.6. Paraqitja e udhëkryqit të formës rrethore me tri hyrje 

 

Figura 4.7. Paraqitja e udhëkryqit të dytë përmes softuerit Autocad 

4.5.2 Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e dytë – rrethrrotullimi te stacioni 

i autobusëve 

Numërimet janë bërë në dy intervale të ndryshme kohore të ditës gjatë orëve kulmore prej orës 

08:00 – 09:00 dhe 16:00 – 17:00 me datën 01.02.2022. Fillimisht të dhënat nga automjetet e 
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numëruara gjatë matjeve grumbullohen në planin e trafikut për udhëkryqin konkret, pastaj bëhet 

klasifikimi i automjeteve të cilat vazhdojnë qarkullimin drejtë, djathtas dhe majtas. 

Sqarim: Automjetet komerciale gjatë ekuivalentimit në automjete të udhëtarëve janë 

shumëzuar me vlerën 1.5 kur kemi pjerrtësi të rrugës 0%.  

 

Tabela 4.8. Qarkullimet në hyrjen e parë  

Hyrja e parë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt - - - - 

Lëvizje djathtas 151 6*1.5=9 170 3*1.5=5 

Lëvizje majtas 234 2*1.5=3 254 4*1.5=6 

Gjithsejtë 
385 12 424 11 

397 435 

 

Tabela 4.9. Qarkullimet në hyrjen e dytë  

Hyrja e dytë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 344 4*1.5=6 389 6*1.5=9 

Lëvizje djathtas - - - - 

Lëvizje majtas 209 - 221 2*1.5=3 

Gjithsejtë 
553 6 610 12 

559 622 

 

 

 

Dita e numërimit Data 

E  Martë 01.02.2022 
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Tabela 4.10. Qarkullimet në hyrjen e dytë  

Hyrja e tretë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 391 9*1.5=14 430 - 

Lëvizje djathtas 153 - 176 8*1.5=12 

Lëvizje majtas - - - - 

Gjithsejtë 
544 14 606 12 

558 618 

4.5.3 Caktimi i madhësisë së fluksit të automjeteve për secilën hyrje 

Për llogaritjen e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit në udhëkryqin e dytë, janë shfrytëzuar të 

dhënat e fituara në intervalin kohor 16:00 – 17:00, pasi që konsiderohet si orë kulmore nё 

qytetin e Gjakovës. 

qh I m = q1 = 260 [aut/h] 

qh I dj = q2 = 175 [aut/h] 

qh II m = q3 = 224 [aut/h] 

qh II D = q4 = 398 [aut/h] 

qh III D = q5 = 430 [aut/h] 

qh III Dj = q6 = 188 [aut/h] 

 

Figura 4.8. Paraqitja grafike e qarkullimeve për secilin shirit 
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4.5.4 Shuma e qarkullimeve për secilën hyrje 

𝑄ℎ𝐼 = 𝑞1 + 𝑞2 = 260 + 175 = 435 [aut/h] 

𝑄ℎ𝐼𝐼 = 𝑞3 + 𝑞4 = 224 + 398 = 622 [aut/h] 

𝑄ℎ𝐼𝐼𝐼 = 𝑞5 = 430 [aut/h] 

Shënim: Kemi bypass të “Tipit 1” në hyrjen 3. 

Kthimet djathtas bypass i tipit 1 

QhIII.bypass = q6 =188 [aut/h]; 𝑄𝐾𝐷 = 𝑞6 = 188 [aut/h] 

 

Figura 4.9. Paraqitja grafike e qarkullimeve për secilën hyrje 

4.5.5 Llogaritja e qarkullimeve konfliktuoze 

𝑄𝑐𝐼 = 𝑞5 = 430 [aut/h] 

𝑄𝑐𝐼𝐼 = 𝑞1 = 260 [aut/h] 

𝑄𝑐𝐼𝐼𝐼 = 𝑞3 = 224 [aut/h] 

𝑄𝑐𝐼𝐼𝐼.𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠 = 𝑞3 = 224 [aut/h] 
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Figura 4.10. Paraqitja grafike e qarkullimeve konfliktuoze për secilën hyrje 

4.5.6 Llogaritja e kapacitetit 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen I 

CI = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcI) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 430) = 835 [aut/h] 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen II 

CII = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcII) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 260) = 973 [aut/h] 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen III 

CIII = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcIII) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 224) = 1006 [aut/h] 

 Llogaritja e kapacitetit për bypass-in e  hyrjes së III 

CbypassIII = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcbypassIII) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 224) = 1006 [aut/h] 
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Figura 4.11. Paraqitja grafike e kapacitetit për secilën hyrje 

4.5.7 Shkalla e ngopjes për secilën hyrje 

𝑋ℎ𝐼 =
𝑞ℎ𝐼

𝐶ℎ𝐼
=

435

835 
= 0.520 

𝑋ℎ𝐼𝐼 =
𝑞ℎ𝐼𝐼
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=

622

973
 = 0.639 

𝑋ℎ𝐼𝐼𝐼 =
𝑞ℎ𝐼𝐼𝐼

𝐶ℎ𝐼𝐼𝐼
=

430

1006
= 0.427  

𝑋bypass.ℎ𝐼𝐼𝐼 =
𝑞bypass.ℎ𝐼𝐼𝐼

𝐶𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠.ℎ𝐼𝐼𝐼
=

188

1006
= 0.186 

 

Figura 4.12. Paraqitja grafike e shkallës së ngopjes në secilën hyrje 
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4.5.8 Përcaktimi i nivelit të shërbimit sipas humbjeve kohore 

Hyrja I 

𝐷𝐼 =
3600

835
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.520 − 1 + √(0.520 − 1)2 +

3600 ∙ 0.520

450 ∙ 835 ∙ 1
]

=  8.602  [s/AU] 

𝑫𝑰 = 𝟖. 𝟔𝟎𝟐 [
𝑠

𝐴𝑈
] − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

Hyrja II 

𝐷𝐼𝐼 =
3600

973
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.639 − 1 + √(0.639 − 1)2 +

3600 ∙ 0.639

450 ∙ 973 ∙ 1
]

=  9.480 [s/AU] 

𝑫𝑰𝑰 = 𝟗. 𝟒𝟖𝟎 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

Hyrja III 

𝐷𝐼𝐼𝐼 =
3600

1006
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.427 − 1 + √(0. .427 − 1)2 +

3600 ∙ 0.427

450 ∙ 1006 ∙ 1
]

=  5.671 [s/AU] 

𝑫𝑰𝑰𝑰 = 𝟓. 𝟔𝟕𝟏 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨"  𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

Hyrja III- bypass. 

𝐷𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠.𝐼𝐼𝐼 =
3600

1006
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.186 − 1 + √(0.186 − 1)2 +

3600 ∙ 0.186

450 ∙ 1006 ∙ 1
]

= 3.801 [s/AU] 

𝑫𝒃𝒚𝒑𝒂𝒔𝒔.𝑰𝑰𝑰 = 𝟑. 𝟖𝟎𝟏 [
𝒔

𝑨𝑼
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 
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Figura 4.13. Paraqitja grafike e humbjeve kohore për secilën hyrje 

 

Tabela 4.11. Përcaktimi i nivelit të shërbimit 

Hyrjet Humbjet kohore dhe Niveli i shërbimit 

Hyrja I DI = 8.602 [s/aut]  - Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja II DII = 9.480 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja III DIII = 5.671 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja III bypass DIII.bypasss = 3.801 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑨" 

               

4.6 Përshkrimi dhe analiza e gjendjes ekzistuese të udhëkryqit të tretë  

Udhëkryqi i tretë është udhëkryq i formës rrethore (rrethrotullim), i cili vazhdon nga udhëkryqi 

i dytë e pastaj lidhë rrugën me Klinën/Prishtinën si dhe rrugën transit të qytetit. Ky udhëkryq 

paraqet kryqëzimin e rrugëve “UÇK” dhe ”Veslli Klark”, me rrugën “Adem Jashari” dhe rrugën 

anësore “Dashmir Krasniqi”, i cili gjendet pikërisht në hyrje të qytetit, duke u bërë kështu një 

ndër udhëkryqet më të frekuentuara në qytetin e Gjakovës. Rruga “UÇK” dhe rruga “Adem 

Jashari” kanë nga tre shirita qarkullues në hyrje të udhëkryqit, ndërsa rruga ”Veslli Klark” dhe 

rruga “Dashmir Krasniqi” kanë nga një shirit në hyrje të udhëkryqit. 

HYRJA I 

HYRJA II 

HYRJA III 

HYRJA III.BYPASS

HUMBJET KOHORE
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Figura 4.14. Udhëkryqi i dytë i formës rrethore i fotografuar në terren 

 

4.6.1 Analiza dhe llogaritja e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit në udhëkryqin 

rrethor sipas metodës së HCM-së 

Në Figurën 4.14 janë përcaktuar katër hyrjet e udhëkryqit rrethor. 

 

Figura 4.15. Paraqitja e udhëkryqit rrethor dhe përcaktimi i katër hyrjeve të udhëkryqit 
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Figura 4.16. Paraqitja e udhëkryqit të tretë përmes softuerit Autocad 

4.6.2 Jolineariteti i qarkullimit pёr udhёkryqin e tretë  

Numërimet janë bërë në dy intervale të ndryshme kohore të ditës gjatë orëve kulmore prej orës 

08:00 – 09:00  dhe 16:00 – 17:00 me datë 02.02.2022. Fillimisht të dhënat nga automjetet e 

numëruara gjatë matjeve grumbullohen në planin e trafikut për udhëkryqin konkret, pastaj bëhet 

klasifikimi i automjeteve të cilat vazhdojnë qarkullimin drejtë, djathtas dhe majtas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dita e numërimit Data 

E  Mërkure 02.02.2022 
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Tabela 4.12. Qarkullimet në hyrjen e parë  

Hyrja e parë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 175 7*1.5=11 198 6*1.5=9 

Lëvizje djathtas 288 6*1.5=9 303 8*1.5=12 

Lëvizje majtas 120 - 135 - 

Gjithsejtë 
583 20 636 21 

603 657 

 

Tabela 4.13. Qarkullimet në hyrjen e dytë 

Hyrja e dytë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 219 - 237 - 

Lëvizje djathtas 289 2*1.5=3 312 5*1.5=8 

Lëvizje majtas 180 2*1.5=3 197 2*1.5=3 

Gjithsejtë 
688 6 746 11 

694 757 

 

Tabela 4.14. Qarkullimet në hyrjen e tretë 

Hyrja e tretë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 273 4*1.5=6 290 6*1.5=9 

Lëvizje djathtas 105 - 117 - 

Lëvizje majtas 118 6*1.5=9 129 7*1.5=11 

Gjithsejtë 
496 15 536 20 

511 556 
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Tabela 4.15. Qarkullimet në hyrjen e katërt 

Hyrja e katërt 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 70 5*1.5=7 81 4*1.5=6 

Lëvizje djathtas 97 8*1.5=12 111 6*1.5=9 

Lëvizje majtas 119 2*1.5=3 122 7*1.5=11 

Gjithsejtë 
286 22 314 26 

308 340 

 

4.6.3 Caktimi i madhësisë së fluksit të automjeteve për secilën hyrje 

Për llogaritjen e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit, janë shfrytëzuar tё dhënat e fituara në 

intervalin kohor 16:00 – 17:00 pasi që konsiderohet si orë kulmore në qytetin e Gjakovës. 

Qh I dj = q1 = 315 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh I D = q2 = 207 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh I m = q3 = 135 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh II dj = q4 = 320 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh II D = q5 = 237 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh II m = q6 = 200 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh III dj = q7 = 117 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh III D = q8 = 299 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

𝑄h III m = q9 = 140 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh I𝑉 dj = q10 = 120 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 
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Qh I𝑉 D = q11 = 87 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Qh I𝑉 m = q12 = 133 [
𝑎𝑢𝑡

ℎ
] 

Në Figurën 4.14 është paraqitur qarkullimi për secilin shirit 

 

Figura 4.17. Paraqitja grafike e qarkullimeve për secilin shirit 

 

4.6.4 Shuma e qarkullimeve për secilën hyrje 

𝑄ℎ𝐼 = 𝑞2 + 𝑞3 = 207 + 135 = 342 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ), 

Kthimet djathtas bypass i tipit 1 

Qh I bypass= 𝑞1 = 315 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝐾𝐷 = 𝑞1 = 315 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄ℎ𝐼𝐼 = 𝑞5 + 𝑞6 = 237 + 200 = 437 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Kthimet djathtas bypass i tipit 1 

Qh II bypass= 𝑞4 = 320 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄ℎ𝐼𝐼𝐼 = 𝑞7 + 𝑞8 + 𝑞9 = 117 + 299 + 140 = 556 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄ℎ𝐼𝑉 = 𝑞10 + 𝑞11 + 𝑞12 = 120 + 87 + 133 = 340 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 
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Figura 4.18. Paraqitja grafike e qarkullimeve për secilën hyrje 

 

4.6.5 Llogaritja e qarkullimeve konfliktuoze 

𝑄𝑐𝐼 = 𝑞9 + 𝑞11 + 𝑞12 = 140 + 87 + 133 = 360 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝑐𝐼𝐼 = 𝑞2 + 𝑞3  + 𝑞12 = 207 + 135 + 133 = 475 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝑐𝐼𝐼𝐼 = 𝑞3 + 𝑞5 + 𝑞6 = 135 + 237 + 200 = 572 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝑐𝐼𝑉 = 𝑞6 + 𝑞8 + 𝑞9 = 200 + 299 + 140 = 639 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Shënim: Kemi Bypass të “Tipit 1” në hyrjen 1 dhe në hyrjen 2. 

QcI.bypass= 𝑞9 + 𝑞11 = 140 + 87 = 227 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

QcII.bypass= 𝑞2 + 𝑞12 = 207 + 133 = 340 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 
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Figura 4.19. Paraqitja grafike e qarkullimeve konfliktuoze për secilën hyrje 

 

4.6.6 Llogaritja e kapacitetit 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen I 

CI = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcI) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 360) = 890 (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen II 

CII = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcII) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 475) =802  (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen III 

CIII = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcIII) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 572) =735  (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen I𝑉 

 𝐶𝐼𝑉  = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 Qc𝐼𝑉) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 639) =692  (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

 Llogaritja e kapacitetit për bypass-in e hyrjes I 

CbypassI = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcbypassI) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 227) =1003  (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

 Llogaritja e kapacitetit për bypass-in e hyrjes II 

CbypassII = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcbypassII) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 340) = 906 (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 
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Figura 4.20. Paraqitja grafike e kapacitetit për secilën hyrje 

4.6.7 Shkalla e ngopjes për secilën hyrje 
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Figura 4.21. Paraqitja grafike e shkallës së ngopjes në secilën hyrje 

 

4.6.8 Përcaktimi i nivelit të shërbimit sipas humbjeve kohore 

Hyrja I 

𝐷𝐼 =
3600

890
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.384 − 1 + √(0.384 − 1)2 +

3600 ∙ 0.384

450 ∙ 890 ∙ 1
] =  6.191 [

𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝑰 = 𝟔. 𝟏𝟗𝟏 [
𝑠

𝐴𝑈
] − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

𝐷𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠.𝐼 =
3600

1003
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.314 − 1 + √(0.314 − 1)2 +

3600 ∙ 0.314

450 ∙ 1003 ∙ 1
]

= 4.836[
𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝒃𝒚𝒑𝒂𝒔𝒔.𝑰 = 𝟒. 𝟖𝟑𝟔 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

Hyrja II 

𝐷𝐼𝐼 =
3600

802
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.544 − 1 + √(0.544 − 1)2 +

3600 ∙ 0.544

450 ∙ 802 ∙ 1
] = 9.808 [

𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝑰𝑰 = 𝟗. 𝟖𝟎𝟖 [
𝑠

𝐴𝑈
] − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 
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𝐷𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠.𝐼𝐼 =
3600

906
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.353 − 1 + √(0.353 − 1)2 +

3600 ∙ 0.353

450 ∙ 906 ∙ 1
]

= 4.25 [s/AU] 

𝑫𝒃𝒚𝒑𝒂𝒔𝒔.𝑰𝑰 = 𝟓. 𝟕𝟎𝟐 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

 

Hyrja III 

𝐷𝐼𝐼𝐼 =
3600

735
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.756 − 1 + √(0.756 − 1)2 +

3600 ∙ 0.756

450 ∙ 735 ∙ 1
]

= 19.582 [
𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝑰𝑰𝑰 = 𝟏𝟗. 𝟓𝟖𝟐 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑪"  𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

Hyrja 𝐈𝐕 

𝐷𝐼𝑉 =
3600

692
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.491 − 1 + √(0.491 − 1)2 +

3600 ∙ 0.491

450 ∙ 692 ∙ 1
]

= 10.193[
𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝑰𝑽 = 𝟏𝟎. 𝟏𝟗𝟑 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑪"  𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

 

Figura 4.22. Paraqitja grafike e humbjeve kohore për secilën hyrje 
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Tabela 4.16. Përcaktimi i nivelit të shërbimit 

Hyrjet Humbjet kohore dhe Niveli i shërbimit 

Hyrja I DI = 6.191 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja I.bypass DI.bypasss = 4.836 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja II DII = 9.808 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja II.bypass DII.bypasss = 5.702 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja III DIII = 19.582 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑪" 

Hyrja 𝐈𝐕 𝐃𝐈𝐕=10.193 [s/aut] - Niveli i shërbimit "𝑩" 

 

4.7 Përshkrimi dhe analiza e gjendjes ekzistuese të udhëkryqit të katër 

Nga udhëkryqi i tretë (rrethrrotullimi i hyrjes nga Prishtina), përmes rrugës transite “Tirana” 

vazhdon udhëkryqi i katërt, i cili lidhet me rrugën hyrëse nga Prizreni. Ky udhëkryq paraqet 

kryqëzimin e rrugëve “Skënderbeu” dhe “Bujar Roka” me rrugën “Avdullah Babalija”. Të 

gjitha hyrjet e udhëkryqit kanë nga dy shirita qarkullues në hyrje të udhëkryqit. Rruga transite 

“Tirana’’ është rrugë e pajisur me sinjalizim, me nga dy shirita qarkullues për secilin kah të 

lëvizjes.  

 

Figura 4.23. Udhëkryqi i tretë i formës rrethore i fotografuar në terren 

4.7.1 Analiza dhe llogaritja e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit në udhëkryqin 

rrethor sipas metodës së HCM-së 

Llogaritja e kapacitetit dhe përcaktimi i katër degëve hyrëse të udhëkryqit rrethor. 
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Figura 4.24. Paraqitja e udhëkryqit rrethor dhe përcaktimi i katër hyrjeve të udhëkryqit 

 

Figura 4.25. Paraqitja e udhëkryqit të katërt përmes softuerit Autocad 
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4.7.2 Jolineariteti i qarkullimit pёr udhёkryqin e katër  

Numërimet janë bërë në dy intervale të ndryshme kohore të ditës gjatë orëve kulmore prej orës 

08:00 – 09:00  dhe 16:00 – 17:00 me datë 03.02.2022. Fillimisht të dhënat nga automjetete e 

numëruara gjatë matjeve grumbullohen në planin e trafikut për udhëkryqin konkret, pastaj bëhet 

klasifikimi i automjeteve të cilat vazhdojnë qarkullimin drejtë, djathtas dhe majtas. 

 

Tabela 4.17. Qarkullimet në hyrje e parë  

Hyrja e parë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 124 4*1.5=6 140 3*1.5=5 

Lëvizje djathtas 81 3*1.5=5          73 2*1.5=3 

Lëvizje majtas 336 1*1.5=2 377 1*1.5=2 

Gjithsejtë 
541 13 590 10 

554 600 

 

Tabela 4.18. Qarkullimet në hyrje e dytë 

Hyrja e dytë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK  dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 132 6*1.5=9 156 5*1.5=8 

Lëvizje djathtas 78 2*1.5=3 91 - 

Lëvizje majtas 109 - 147 - 

Gjithsejtë 
319 12 394 8 

331 402 

 

Dita e numërimit Data 

E  Enjte 03.02.2022 
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Tabela 4.19. Qarkullimet në hyrje e tretë 

Hyrja e tretë 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 
Automjete 

AK  dhe 

ekuivalentimi 
Automjete 

AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 193 1*1.5=2 260 5*1.5=7 

Lëvizje djathtas 263 4*1.5=6 296 7*1.5=10 

Lëvizje majtas 79 - 89 - 

Gjithsejtë 
535 8 645 17 

543 662 

 

Tabela 4.20. Qarkullimet në hyrje e katërt 

Hyrja e katërt 

Orari i numërimit 08:00 – 09:00 16:00 – 17:00 

Struktura e 

automjeteve 

Automjete AK dhe 

ekuivalentimi 

Automjete AK dhe 

ekuivalentimi 

Lëvizje drejt 293 2*1.5=3 318 1*1.5=2 

Lëvizje djathtas 557 8*1.5=12 583 11*1.5=17 

Lëvizje majtas 95 4*1.5=6 110 1*1.5=2 

Gjithsejtë 945 21 1011 21 

966 1032 

 

4.7.3 Caktimi i madhësisë së fluksit të automjeteve për secilën hyrje 

Për llogaritjen e kapacitetit dhe nivelit tё shёrbimit nё udhëkryqin e dytë, janё shfrytёzuar tё 

dhёnat e fituara nё intervalin kohor 16:00 – 17:00. 

Qh I dj = q1 = 76 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh I D = q2 = 145 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh I m = q3 = 379 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh II dj = q4 = 91 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh II D = q5 = 164(𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 
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Qh II m = q6 = 147 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh III dj = q7 = 306 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh III D = q8 = 267 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄h III m = q9 = 89 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh I𝑉 dj = q10 = 600 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh I𝑉 D = q11 = 320 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Qh I𝑉 m = q12 = 112 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

 

Figura 4.26. Paraqitja grafike e qarkullimeve për secilin shirit 

4.7.4 Shuma e qarkullimeve për secilën hyrje 

𝑄ℎ𝐼 = 𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 = 76 + 145 + 379 = 600 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ), 

𝑄ℎ𝐼𝐼 = 𝑞4 + 𝑞5 + 𝑞6 = 91 + 164 + 147 = 402 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄ℎ𝐼𝐼𝐼 = 𝑞8 + 𝑞9 = 267 + 89 = 356 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Kthimet djathtas bypass i tipit 1 

Qh III bypass= 𝑞7 = 306 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝐾𝐷 = 𝑞7 = 306 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄ℎ𝐼𝑉 = 𝑞11 + 𝑞12 = 320 + 112 = 432 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 
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Kthimet djathtas bypass i tipit 2 

𝑄𝐾𝐷 = 𝑞10 = 600 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

Sqarim: Në hyrjen IV kemi Bypass të “Tipit 2”, qarkullimet e të cilave nuk i kalkulojmë pasiqë 

nuk kanë fare ndikim në udhëkryqin rrethor, ndërsa në hyrjen III kemi Bypass të “Tipit 1”. 

 

Figura 4.27. Paraqitja grafike e qarkullimeve për secilën hyrje 

4.7.5 Llogaritja e qarkullimeve konfliktuoze 

𝑄𝑐𝐼 = 𝑞9 + 𝑞11 + 𝑞12 = 89 + 320 + 112 = 521 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝑐𝐼𝐼 = 𝑞12 + 𝑞1  + 𝑞2 = 112 + 76 + 145 = 333 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝑐𝐼𝐼𝐼 = 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 = 379 + 91 + 164 = 634 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝑐𝐼𝐼𝐼.𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠 = 𝑞2 + 𝑞3 = 164 + 379 = 543 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 

𝑄𝑐𝐼𝑉 = 𝑞6 + 𝑞7 + 𝑞8 = 147 + 306 + 267 = 720 (𝑎𝑢𝑡 ℎ⁄ ) 
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Figura 4.28. Paraqitja grafike e qarkullimeve konfliktuoze për secilën hyrje 

 

4.7.6 Llogaritja e kapacitetit 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen I 

CI = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcI) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 521) = 770 (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen II 

CII = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcII) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 333) = 912  (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen III 

CIII = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 QcIII) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 634) = 695  (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

Llogaritja e kapacitetit për bypass-in e hyrjes I𝑰𝑰 

 𝐶𝐼𝐼𝐼.𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠  = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 Qcbypass.III) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 543) = 755 (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 

Llogaritja e kapacitetit për hyrjen I𝑽 

𝐶𝐼𝑉  = 1230 ∙ 𝑒(-0.0009 Qc𝐼𝑉) =1230 ∙ 𝑒(-0.0009 720) = 643 (
𝑎𝑢𝑡

ℎ
) 
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Figura 4.29. Paraqitja grafike e kapacitetit për secilën hyrje 

 

4.7.7 Shkalla e ngopjes për secilën hyrje 

𝑋ℎ𝐼 =
𝑞ℎ𝐼

𝐶ℎ𝐼
=

600

770
= 0.779  

𝑋ℎ𝐼𝐼 =
𝑞ℎ𝐼𝐼

𝐶ℎ𝐼𝐼
=

402

912
= 0.440 

 𝑋ℎ𝐼𝐼𝐼 =
𝑞ℎ𝐼𝐼𝐼

𝐶ℎ𝐼𝐼𝐼
=

356

695
= 0.512   

           𝑋bypass.ℎ𝐼𝐼𝐼 =
𝑞bypass.ℎ𝐼𝐼𝐼

𝐶𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠.ℎ𝐼𝐼𝐼
=

306

755
= 0.405 

𝑋ℎ𝐼𝑉 =
𝑞ℎ𝐼𝑉

𝐶ℎ𝐼𝑉
=

432

643
= 0.671 
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Figura 4.30. Paraqitja grafike e shkallës së ngopjes në secilën hyrje 

 

4.7.8 Përcaktimi i nivelit të shërbimit sipas humbjeve kohore 

Hyrja  I 

𝐷𝐼 =
3600

770
+ 900 ∙ [0.779 − 1 + √(0.779 − 1)2 +

3600 ∙ 0.779

450 ∙ 770 ∙ 1
] =  20.523 [

𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝑰 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟐𝟑  [
𝒔

𝑨𝑼
] − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑪" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

Hyrja II 

𝐷𝐼𝐼 =
3600

913
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.440 − 1 + √(0.440 − 1)2 +

3600 ∙ 0.440

450 ∙ 913 ∙ 1
] = 7.031[

𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝑰𝑰 = 𝟕. 𝟎𝟑𝟏 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

Hyrja III 

𝐷𝐼𝐼𝐼 =
3600

695
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.512 − 1 + √(0.512 − 1)2 +

3600 ∙ 0.512

450 ∙ 695 ∙ 1
]

= 10.581[
𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝑰𝑰𝑰 = 𝟏𝟎. 𝟓𝟖𝟏 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑩"  𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 
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𝐷𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠.𝐼𝐼𝐼 =
3600

755
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.405 − 1 + √(0.405 − 1)2 +

3600 ∙ 0.405

450 ∙ 755 ∙ 1
] = 8.004  [

𝑠

𝐴𝑈
 

𝑫𝒃𝒚𝒑𝒂𝒔𝒔.𝑰𝑰𝑰 = 𝟖. 𝟎𝟎𝟒 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑨" 𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

Hyrja 𝐈𝐕 

𝐷𝐼𝑉 =
3600

643
+ 900 ∙ 1 ∙ [0.671 − 1 + √(0.671 − 1)2 +

3600 ∙ 0.671

450 ∙ 643 ∙ 1
]

= 16.805 [
𝑠

𝐴𝑈
] 

𝑫𝑰𝑽 = 𝟏𝟔. 𝟖𝟎𝟓 [
𝑠

𝐴𝑈
] −    𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 "𝑪"  𝒊 𝒔𝒉𝒆𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 

 

Figura 4.31. Paraqitja grafike e humbjeve kohore për secilën hyrje 

Tabela 4.21. Përcaktimi i nivelit të shërbimit 

Hyrjet Humbjet kohore dhe Niveli i shërbimit 

Hyrja I DI = 20.523 (s/aut)  - Niveli i shërbimit "𝑪" 

Hyrja II DII = 7.031 (s/aut)  - Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja III DIII = 10.581 (s/aut)  - Niveli i shërbimit "𝑩" 

Hyrja 𝐈𝐈𝐈.bypass 𝐃𝐈𝐈𝐈.𝐛𝐲𝐩𝐚𝐬𝐬=8.004. (s/aut)  -  Niveli i shërbimit "𝑨" 

Hyrja 𝐈𝐕 𝐃𝐈𝐕=16.805 (s/aut)  -  Niveli i shërbimit "𝑪" 

 

0 5 10 15 20 25

Hyrja I

Hyrja II

Hyrja III

Hyrja III.bypass

Hyrja IV

HUMBJET KOHORE
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5 KRAHASIMI I REZULTATEVE TË FITUARA PËRMES 

LLOGARITJEVE MATEMATIKORE DHE SIMULIMEVE 

SOFTUERIKE 

Me anë të softuerit Synchro 10 është bërë analiza e kapacitetit të nivelit të shërbimit për 

udhëkryqet e trajtuara. Janë analizuar rezultatet e fituara nga softueri me rezultatet e llogaritura 

me metodën e HCM-së.  

Udhëkryqi i parë – Si tërësi udhëkryqi i parë ka rezultuar të jetë i nivelit “B” të shërbimit 

me anë të softuerit Synchro. Ka katër degë hyrëse, ku hyrja e parë rruga “Bardhyl Qaushi”, e 

cila vjen nga rruga kryesore Deçan/Pejë dhe hyrja e tretë rruga “Nënë Tereza”, e cila vjen nga 

qendra e qytetit kanë rezultuar të jenë të nivelit “C” të shërbimit. Hyrja e dytë e cila shtrihet në 

rrugën “Ismail Qemaili”, ka rezultuar të jetë e nivelit “A” të shërbimit. Hyrja e katërt ka 

rezultuar të jenë e nivelit “B” të shërbimit sipas softuerit Synchro. 

Ka p i t u l l i 

5 
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Figura 5.1. Definimi i shiritave si dhe vendosja e të dhënave në softuerin Synchro 2010 për 

udhëkryqin e dytë 
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Figura 5.2. Raporti i HCM-së 2010 për udhëkryqin e dytë 
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Tabela 5.1. Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Synchro për udhëkryqin e dytë 

 Niveli i shërbimit me llogaritjet manuale 

sipas metodës së HCM-së 

Niveli i shërbimit sipas 

softuerit Synchro 2010 HCM 

Hyrja I C B 

Hyrja II A A 

Hyrja III C C 

Hyrja IV A B 

 

Udhëkryqi i dytë – Si tërësi udhëkryqi i dytë ka rezultuar të jetë i nivelit më të mirë të 

shërbimit. Të tri hyrjet përkatëse të udhëkryqit kanë rezultuar të jenë të nivelit “A” sipas 

softuerit Synchro. Përveç nivelit të shërbimit në tabelat e mëposhtme mund të shihen edhe 

rezultate të tjera që janë nxjerr nga Softueri Synchro. 

 

Figura 5.3. Definimi i shiritave si dhe vendosja e të dhënave në softuerin Synchro 2010 për 

udhëkryqin e dytë 

Në vazhdim janë paraqitur raportet e rezultateve të udhëkryqit të trajtuar, me të gjitha 

elementet të cilat janë te rëndësishme për përcaktimin e kushteve të qarkullimit në udhëkryq.  
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Figura 5.4. Raporti i HCM-së 2010 për udhëkryqin e dytë  

 

Tabela 5.2. Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Synchro për udhëkryqin e dytë 

 Niveli i shërbimit me llogaritjet manuale 

sipas metodës së HCM-së 

Niveli i shërbimit sipas 

softuerit Synchro 2010  

Hyrja I A A 

Hyrja II A A 

Hyrja III A A 
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Nga Tabela 5.2 shohim se niveli i shërbimit për të tri hyrjet e udhëkryqit, i cili gjendet 

në afërsi të stacionit të autobusëve në qytetin e Gjakovës, si me llogaritje manuale, ashtu edhe 

me përdorimin e softuerit Synchro 2010, rezultatet janë të njëjta. 

Udhëkryqi i tretë – Si tërësi, udhëkryqi i tretë ka rezultuar të jetë i nivelit “B” të shërbimit. 

Ka katër degë hyrëse, hyrja e parë ruga “Uçk”, e cila vjen nga udhëkryqi i dytë dhe hyrja e dytë, 

e cila vjen nga rruga transite e qytetit rruga “Tirana” kanë rezultuar të jenë të nivelit “A” të 

shërbimit. Hyrja e tretë, e cila vjen nga rruga Klinë/Prishtinë përkatësisht shtrihet në rrugën 

“Veslli Klark”, posedon vetëm një shirit në hyrje të rrethrrotullimit dhe si i tillë ka rezultuar të 

jetë i nivelit “C” të shërbimit. Hyrja e katërt ka rezultuar të jetë e nivelit “B” të shërbimit sipas 

softuerit Synchro. 

Përveç nivelit të shërbimit në tabelat e mëposhtme mund të shihen edhe rezultate të tjera 

që janë nxjerrur nga softueri Synchro. 

 

Figura 5.5. Definimi i shiritave si dhe vendosja e të dhënave në softuerin Synchro 2010 për 

udhëkryqin e tretë 

Në vazhdim janë paraqitur raportet e rezultateve të udhëkryqit të trajtuar, me të gjitha 

elementet e rëndësishme për përcaktimin e kushteve të qarkullimit në udhëkryq.  
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Figura 5.6. Raporti i HCM-së 2010 për udhëkryqin e tretë 

 

Tabela 5.3. Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Synchro për udhëkryqin e tretë 

 Niveli i shërbimit me llogaritjet manuale 

sipas metodës së HCM-së 

Niveli i shërbimit sipas 

softuerit Synchro 2010  

Hyrja I A A 

Hyrja II A A 

Hyrja III C C 

Hyrja IV B B 

 

Në udhëkryqin e tretë janë bërë disa ndryshime për përmirësimin e nivelit të shërbimit. 

Në hyrjen e tretë përkatësisht rruga që vjen nga Klina/Prishtina, kemi një fluks më të madh të 
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automjeteve dhe si i tillë në gjendjen ekzistuese kemi nivel “C” të shërbimit. Për përmirësimin 

e nivelit të shërbimit dhe rritjen e kapacitetit të hyrjes së tretë të këtij udhëkryqi propozohet të 

shtohet nga një shirit në dy kahet e lëvizjes. 

 

Figura 5.7. Udhëkryqi i tretë i propozuar i paraqitur në Autocad 

 

Figura 5.8.  Udhëkryqi i tretë i propozuar i paraqitur në Synchro 
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Në tabelat e mëposhtme mund të shihen edhe rezultate të tjera që janë fituara nga 

softueri Synchro 10 për udhëkryqin e propozuar. 

 

Figura 5.9. Raporti i HCM-së 2010 për udhëkryqin e tretë i propozuar 

Tabela 5.4. Krahasimi i rezultateve gjendja aktuale dhe propozimit për udhëkryqin e tretë 

 Niveli i shërbimit sipas softuerit Synchro 

2010 - Gjendja aktuale  

Niveli i shërbimit sipas softuerit 

Synchro 2010 - Propozimi 

Hyrja I A A 

Hyrja II A A 

Hyrja III C A 

Hyrja IV B B 
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Udhëkryqi i katër – Si tërësi, udhëkryqi i katër ka rezultuar të jetë i nivelit “B” të shërbimit, 

dhe si i tillë posedon për secilën hyrje nga dy shirita në kah të lëvizjes. Ka katër degë hyrëse, 

hyrja e parë që shtrihet në rrugën “Skënderbeu” dhe hyrja e katërt, e cila vjen nga transiti që 

shtrihet në rrugën “Avdullah Babalija” kanë rezultuar të jenë të nivelit “C” të shërbimit. Hyrja 

e dytë rruga “Bujar Roka” dhe hyrja e tretë rruga “Skënderbeu” kanë rezultuar të jenë të nivelit 

“A” të shërbimit.  

 

Figura 5.10. Definimi i shiritave si dhe vendosja e të dhënave në softuerin Synchro 2010 për 

udhëkryqin e katërt 

Përveç nivelit të shërbimit në tabelat e mëposhtme mund të shihen edhe rezultate të tjera 

që janë nxjerrur nga softueri Synchro. 
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Figura 5.11. Raporti i HCM-së 2010 për udhëkryqin e katër 

 

Tabela 5.5.Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Synchro për udhëkryqin e tretë 

 Niveli i shërbimit me llogaritjet manuale 

sipas metodës së HCM-së 

Niveli i shërbimit sipas 

softuerit Synchro 2010  

Hyrja I C C 

Hyrja II A A 

Hyrja III B A 

Hyrja IV C C 
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Në udhëkryqin e katërt, përkatësisht në degën e parë të udhëkryqit janë bërë disa 

ndryshime për përmirësimin e nivelit të shërbimit. Hyrja e parë që vjen nga qyteti, ka një fluks 

të konsiderueshëm të automjeteve dhe si i tillë në gjendjen ekzistuese ka nivel “C” të shërbimit. 

Për përmirësimin e nivelit të shërbimit dhe rritjen e kapacitetit të hyrjes së parë të këtij 

udhëkryqi propozohet të shtohet nga një shirit në dy kahet e lëvizjes. 

 

Figura 5.12. Udhëkryqi i katërt i propozuar i paraqitur në Autocad 

 

Figura 5.13. Udhëkryqi i katër me propozim i paraqitur në Synchro 
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Në tabelat e mëposhtme mund të shihen edhe rezultate të tjera që janë fituara nga softueri 

Synchro 10 për udhëkryqin e propozuar. 

 

Figura 5.14. Raporti i HCM-së 2010 për udhëkryqin e katërt të propozuar 

Tabela 5.6. Krahasimi i rezultateve gjendja aktuale dhe propozimit për udhëkryqin e katër 

 Niveli i shërbimit sipas softuerit Synchro 

2010 - Gjendja aktuale  

Niveli i shërbimit sipas softuerit 

Synchro 2010 - Propozimi 

Hyrja I C B 

Hyrja II A A 

Hyrja III A A 

Hyrja IV C C 
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6 REKOMANDIMET 

Dalja në terren na mundëson identifikimin dhe hulumtimin e problemeve të ndryshme në 

komunikacion. Gjatë punës në terren në zonën e shqyrtuar janë vërejtur se: 

 një numër i madh i vendkalimeve të këmbësorëve nuk janë të shenjëzuara. Prandaj 

rekomandohet shënjëzimi i tyre, në mënyrë që të mos rrezikohen pjesëmarrësit në 

komunikacion. 

 nga 71 shenja të identifikuara në të katër udhëkryqet, janë vërejtur gjithsejtë 5 shenja 

të komunikacionit të dëmtuara, të rrëzuara ose jofunksionale. Këto shenja 

rekomandohet që të zëvendësohen me shenja të reja ose funksionale nga ana e 

drejtorisë përgjegjëse komunale. 

 nga matja e retrorefleksionit të 71 shenjave të komunikacionit, 32 shenja të 

identifikuara me retrorefleksion të papranueshëm rekomandohet që të bëhet 

zëvendësimi i tyre në mënyrë që të evitohet mundësia e aksidenteve në mes të 

pjesëmarrësve në komunikacion sidomos gjatë qarkullimit të automjeteve natën. 

Ndërsa 34 shenja me retrorefleksion të pranueshëm dhe 5 shenja me retrorefleksion 

të kënaqshëm duhet të kontrollohen vazhdimisht nga drejtoria përgjegjëse komunale 

dhe të zëvendësohen me shenja të reja atëherë në kohën kur këto shenja e humbin 

retrorefleksionin. 

 gjatë punës në terren është vërejtur mungesa e disa shenjave vertikale të 

komunikacionit, përkatësisht është identifikuar mungesa e 5 shenjave për vendkalim 

të këmbësorëve, 2 shenjave të lajmërimit për afërsi të kryqëzimit me rrethrrotullim 

dhe 2 shenja të kryqëzimit me përparësi kalimi. Këto shenja rekomandohet që të 

vendosen nëpër vendet përkatëse nga ana e drejtorisë përgjegjëse komunale. 

Ka p i t u l l i 

6 
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 pavarësisht nga rezultatet e fituara për kapacitet dhe nivel të shërbimit për secilin 

udhëkryq, të cilat edhe nga llogaritjet manuale dhe nga ana e softuerit Synchro 10, 

dolën të jenë të mira, kryesisht nivel i shërbimit “A” dhe “B” , prapë se prapë këto 

rezultate janë relative, sepse me rritjen e fluksit gjatë sezonës së verës me ardhjen e 

mërgimtarëve, këto rezultate të kapacitetit dhe nivelit të shërbimit ndryshojnë.  

 në udhëkryqin e tretë dhe të katërt janë bërë disa ndryshime me anë të softuerit për 

përmirësimin e nivelit të shërbimit. Në hyrjen e tretë të udhëkryqit të tretë dhe në 

hyrjen e parë të udhëkryqit të katërt kemi një fluks më të madh të automjeteve dhe 

niveli i shërbimit në gjendjen ekzistuese është niveli “C”. Për përmirësimin e nivelit 

të shërbimit dhe rritjen e kapacitetit të këtyre hyrjeve, kemi propozuar që të shtohet 

nga një shirit në të dy kahjet e lëvizjes. Pas futjes së të dhënave dhe ndryshimeve të 

bëra në softuer, janë fituar rezultate të cilat tregojnë për përmirësimin e nivelit të 

shërbimit nga niveli “C” sa ishte, në nivel të shërbimit “A” për udhëkryqin e tretë 

dhe nga niveli “C” sa ishte në nivel të shërbimit “B” për udhëkryqin e katërt. 
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7 PËRFUNDIMI 

Gjatë realizimit të punimit të diplomës, është realizuar pjesa hulumtuese, llogaritëse dhe 

identifikuese e problemeve të ndryshme në komunikacion.                                                                       

Gjatë punës në terren për zonën e shqyrtuar vërejtëm se një numër i madh i vendkalimeve 

të këmbësorëve duhet të shenjëzohen. Gjithashtu nga 71 shenja të identifikuara në të katër 

udhëkryqet, kemi vërejtur gjithsejtë 5 shenja të komunikacionit të dëmtuara, të rrëzuara ose 

jofunksionale të cilat patjetër duhet të zëvendësohen. Gjatë punës në terren është identifikuar 

mungesa e 5 shenjave për vendkalim të këmbësorëve, 2 shenjave të lajmërimit për afërsi të 

kryqëzimit me rrethrrotullim dhe 2 shenja të kryqëzimit me përparësi kalimi. Me anë të pajisjes 

Zehntner ZRS 6060, e cila është ndër pajisjet më të sofistikuara për kalkulimet e rezultateve 

retroreflektuese, kemi realizuar matjen e gjithsejtë 71 shenjave të komunikacionit të moshave, 

klasave dhe materialeve te ndryshme, të cilat kanë rezultuar si në vijim:  

 5 shenja me retrorefleksion të kënaqshëm 

 34 shenja me retrorefleksion të pranueshëm 

 32 shenja me retrorefleksion të papranueshëm 

Udhëkryqet në zonën e shqyrtuar janë të frekuentuara, për shkak se përfshijnë pjesën 

kryesore të qytetit dhe në këtë rrjet rrugor kalon një fluks i konsiderueshëm i automjeteve. Në 

këto udhëkryqe janë realizuar numërimet e flukseve të automjeteve në terren, në dy intervale 

kohore të ditës gjatë orëve kulmore prej orës 08:00 – 09:00  dhe 16:00 – 17:00, si dhe janë bërë 

simulime me anë të softuerit Synchro 10, për të fituar rezultatet e kapacitetit dhe nivelit  të 

shërbimit për udhëkryqet përkatëse. 

Ka p i t u l l i 
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Pas matjes së flukseve në terren të secilit udhëkryq veç e veç, llogaritjen e të dhënave 

manualisht me metodën e HCM-së dhe me softuerin Synchro 10 është bërë krahasimi i 

rezultateve të kapacitetit dhe nivelit të shërbimit për udhëkryqet e trajtuara. Nga këto rezultate 

që janë fituar, kemi ardhur në përfundim se në tërësi, udhëkryqi i parë, i tretë dhe i katër kanë 

nivel të shërbimit “B”, ndërsa udhëkryqi i dytë ka nivel të shërbimit “A”. Nga këto rezultate të 

fituara vijmë në përfundim se zona qendër dhe transit e qytetit të Gjakovës ka kryesisht nivel 

të mirë të shërbimit.  

Në udhëkryqin e tretë dhe të katërt janë bërë disa ndryshime me anë të softuerit Synchro 

10 për përmirësimin e nivelit të shërbimit dhe rritjen e kapacitetit të hyrjes së tretë të udhëkryqit 

të tretë dhe hyrjes së parë të udhëkryqit të katërt. Ndryshimet të cilat janë propozuar janë shtimi 

i nga një shiriti në të dy kahjet e lëvizjes, për të dy hyrjet, ndryshime këto të cilat me anë të 

simulimeve me softuer, kanë rezultuar dukshëm në përmirësimin e nivelit të shërbimit nga 

niveli “C” sa ishte, në nivel të shërbimit “A” për udhëkryqin e tretë dhe nga niveli “C” sa ishte 

në nivel të shërbimit “B” për udhëkryqin e katërt. 
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