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PËRMBLEDHJA (ABSTRAKTI) 

 

Në këtë punim të diplomës fillimisht do të trajtohen njohuri të përgjithshme rreth 

funksionimit  të infrastrukturës rrugore duke përfshirë udhëkryqet klasike (kryqëzimet), të formës 

‘T’ dhe formës ‘+’ si dhe udhëkryqet me qarkullim rrethor. Pastaj do të përshkruhet lokacioni i 

hulumtuar, saktësisht analiza e gjendjes ekzistuese në rrugën ‘Rr.Xhavit Bajraktari’ që lidh 

qytetin e Suharekës me rrugën tranzitore ‘Rr.Skenderbeu’  ku bëhet lidhja me Autoudhën dhe 

fshatrat e Suharekës, më pas përmes fshatrave bëhet lidhja edhe me Rahovecin, Xerxen, 

Gjakovën.  

Qyteti i Suharekës lidhet me fshatrat si Samadraxhë, Opterushë, Mamushë, Zoqisht, 

Hoqë e madhe,  pastaj lidhet me komunën e Rahovecit. 

Në anën tjetër Rruga Tranzit e Suharekës bën lidhjen e qytetit me qytetin e Shtimjes e 

më tutje. 

 

Figure 1.1 Kryqëzimet që do të shqyrtohen në këtë punim. 

Këto rrugë  në mes vete lidhen përmes një kryqëzimi klasik të formës “T” dhe ‘+’ të 

cilët në gjendjen ekzistuese funksionojnë në bazë të rregullës së krahut të djathtë dhe në 

shumicën e rasteve ka vonesa dhe aksidente të shumta në këtë pjesë të rrugës. Qëllimi kryesor i 

projektimit të rrugës qarkore është shmangia e tollovive të automjeteve nga qendra e qytetit, që 

vazhdojnë ne Tranzit për dalje në autoudhë dhe fshatrat përrreth. 

1 

2 
3 

4 
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9. PËRFUNDIMI 
 

Gjatë studimit dhe analizës së bërë të rrjetit rrugor të shqyrtuar, dalim me një numër 

përfundimesh të rëndësishme që kanë interes të madh në lidhje me qarkullimin e mjeteve 

motorike dhe këmbësorëve, pastaj zhvillimin e infrastrukturës rrugore dhe zhvillimet e pritshme 

të trafikut rrugor në qytetin e Suharekës. Në intervalet e matjeve kohore unë mund të konstatoj se 

matjet janë punuar në bazë të analizave dhe mënyrës së përpunimit të të dhënave që i kam 

studiuar dhe implementuar në teren nga detyrat seminarike që kemi pasur në Bachelor dhe 

Master ne drejtimin Komunikacion dhe Transport të FIM.  

Matjet janë punuar nga unë në bashkëpunim me Drejtimin e Trafikut Rrugor në 

shkollën e Mesme Profesionale ‘Skender Luarasi’ ku matjet në teren dhe mënyra e matjeve ka 

funksionuar shumë mirë dhe jemi duke punuar edhe në projekte të tjera për udhëkryqet dhe 

nivelet e shërbimit të gjithë qytetit të Suharekes, inqizimi i gjendjes reale rrugore si dhe 

konstatimi i sinjalistikës rrugore, parkingjet në qytetin e Suharekës dhe shumë elemente të tjera 

janë duke u punuar si projekt, ku unë bëj pjesë në monitorimin dhe procesimin e punëve në teren. 

Duke u bazuar në mungesën e të dhënave sistematike të qarkullimit në rrjetin rrugor 

të shqyrtuar, metoda e mbledhjes së të dhënave në terren në mënyrë manuale ka qenë metoda më 

e arsyeshme dhe më e lehta për të arritur tek rezultati i kërkuar. Po ashtu kemi pas mungesë të të 

dhënave mbi hartat gjeodezike, të dhënat mbi parametrat dhe dimensioneve të rrugëve, mbi 

sinjalizimin horizontal e vertikal, ku këto të dhëna janë marr nga gjendja ekzistuese në terren dhe        

nga web faqja e gjeoportalit. 

Qëllimi kryesor i hulumtimit është analiza e rrjetit të trafikut në të cilin ekzistojnë 

probleme të evidentuara me anë të mbledhjes së të dhënave të parametrave kryesor të një rrjeti të 

trafikut me shumë nyje, futja e këtyre të dhënave në softuer, përfitimi i rezultateve dhe në bazë të 

këtyre rezultateve propozimi i zgjidhjeve të mundshme për evitimin e këtyre problemeve me anë 

të modelimit kompjuterik dhe softuerëve për analizën makroskopike dhe mikroskopike të rrjetit 

rrugor urban. Po ashtu qëllim kryesor është që me anë të softuerit të sofistikuar të futen të dhënat 

e marra në vend të ngjarjes dhe të krijohet modeli i rrjetit rrugor në fjalë me qëllim të zgjidhjes 

së problemeve të identifikuara në këtë rrjet të rrugëve. 
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Punimi është realizuar me anë të mbledhjes së të dhënave të parametrave kryesor të 

një rrjeti të trafikut me shumë nyje, futja e këtyre të dhënave në softuerin PTV Vissim, modelimi 

i rrjetit rrugor dhe simulimi kompjuterik i lëvizjes së pjesëmarrësve në komunikacion. Pas fitimit 

të rezultateve nga softueri për gjendjen ekzistuese në rrjetin rrugor janë evidentuar problemet në 

nyjet kryesore të rrjetit, udhëkryqe e rrethrrotullime si dhe është bërë propozimi i zgjidhjes më të 

mirë të mundshme për rregullim dhe evidentim të problemeve. Rezultatet e analizuara nga 

gjendja ekzistuese në këtë punim na mundësojnë që me anë të modelimit të rrjetit rrugor dhe 

simulimit kompjuterik të identifikohen problemet që paraqiten në një rrjet rrugor urban duke u 

bazuar gjithmonë në përpunimin e të dhënave të mbledhura nga terreni. Ky hulumtim ka rëndësi  

të veçantë pasi përfshinë më shumë se një nyje të rrjetit rrugor, ku hyjnë: tre udhëkryqe të formës 

klasike “+”, një udhëkryq i formës klasike ‘T’ dhe disa degëzime me fluks të ultë të qarkullimit. 

Në të gjitha udhëkryqet përparësia e kalimit është e rregulluar me sinjalizim vertikal apo me 

rregullën e qarkullimit të krahut të djathtë. 

Për secilën analizë që është bërë për secilin udhëkryq, janë dhënë përfundimet 

(konkluzionet) si dhe rezultatet e fituara përmes softuerit janë paraqitur në formë tabelare dhe atë  

grafike, si dhe në fund në formë krahasimore është paraqitur gjendja ekzistuese e komplet 

segmentit rrugor. Analizat e realizuara në këtë formë konsiderohen si një metodologji e mirë për 

zgjidhjen e problemeve të ngjashme dhe në hapësira të tjera ku ka probleme në komunikacion. 

Konkluzion përfundim është se zgjidhja e ofruar në udhëkryqin e parë klasik i formës 

“+” të shëndërrohet në udhëkryq rrethor dhe në bazë të matjeve në teren hapësira është e 

mjaftueshmë që në këtë trase rrugore të projektohen edhe shtegu për këmbësor dhe biciklist. Pas 

ofrimit të kësaj zgjidhjeve rezultatet na pasqyrojnë nivel më të mirë të shërbimit nga niveli F sa 

ishte në gjendjen  ekzistuese në nivelin e shërbimit C si dhe qarkullim më të mirë të automjeteve 

në këtë udhëkryq të analizuar. 

Gjithashtu edhe për udhëkryqin e dytë klasik të formës ‘+’ hapësira është e 

mjaftueshme të projektohet një rrethrrotullim ku do të ulte nivelin e vonesave kohore, shpejtësinë 

më të mirë të lëvizjes, degëzimin më të saktë dhe me kohë të automjeteve si dhe të projektohet 

shtegu për këmbësor dhe biciklist. Të vendosen shenjat rrugore si nga ato horizontale dhe 

vertikale dhe njoftimi tek shoferët të jetë me kohë dhe i sakt. Pas ofrimit të kësaj zgjidhjeje 
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rezultatet na pasqyrojnë nivel më të mirë të shërbimit nga niveli ‘F’ sa ishte në gjendjen 

ekzistuese në nivelin e shërbimit ‘C’ si dhe qarkullim më të mirë të automjeteve në këtë 

udhëkryq të analizuar. 
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