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ABSTRAKTI  

 

Qëllimi i këtij punimi është analizimi i faktorëve të parkingut nëntokësor pranë Fakultetit 

Filologjik, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” si dhe parkingut tek kampusi universitar. 

Pra, do të shohim se si do të organizohet rrjedha e trafikut me ndërtimin e këtij parkingu dhe sa do 

të shfrytëzohen parkingjet pranë tij. 

Studimi fokusohet në mbledhjen e të dhënave nga terreni, duke bërë numërimin e automjeteve që 

qarkullojnë në rrugët pranë parkingut nëntokësor si dhe do të numërohen automjetet të cilat e 

frekuentojnë parkingun tek kampusi universitar, me anë të tyre do të arrijmë të shohim përparësitë 

dhe mangësitë që na ofrohen me ndërtimin e këtij parkingu. 

Hulumtimi dhe procesi i zhvillimit të analizës, mundëson identifikimin e numrit të përdoruesve të 

parkingut tek kampusi universitar, fizibilitetin e parkingut nëntokësor, intervistimin e qytetarëve 

rreth nevojës për ndërtimin e një parkingu të tillë, pra do të shohim se si do të ndikojë ky parking 

në procesin e zhvillimit të rrjedhës së komunikacionit, si do të funksionojë parkingu me ndihmën 

e sistemeve intelingjente të kyçura në të dhe çfarë lehtësie do t’i ofrojë ky sistem përdoruesve të 

parkingut.  
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1. Hyrje  
 

Në kontekstin e hyrjes do të paraqesim nevojën e sistemimit të parkingjeve që është një nga arsyet 

kryesore të organizmit të mirëfilltë të qytetit. Parkingu është një problem i cili kërkon studim dhe 

zgjidhje të duhur, duke e lehtësuar në këtë mënyrë qarkullimin e automjeteve, gjithmonë duke 

tentuar që mos ta bllokojë atë. Parkingjet e hapura kërkojnë hapësirë të cilat janë më të lira në 

krahasim me parking garazhet, të cilat janë edhe me të kushtueshme dhe kërkojnë mirëmbajtje më 

të madhe.  

Shumica e njerëzve humbasin kohën e tyre duke kërkuar për një parking. Një ndër arsyet kryesore 

e orvatjeve për gjetjen e një vendparkimi  mund të jetë mos implementimi i teknologjisë së re.  

Rritja e shpejtë e  industrializimit, rritja e popullsisë dhe ngadalësimi në mos menaxhimin e 

pajisjeve të parkingjeve janë duke u bërë emergjente dita e ditës. Krijimi i qyteteve të mençura 

bazohet në automatizimin e parkingjeve, pra duke përdorur informacionet të cilat i marrim përmes 

teknologjisë informative të parkingjeve. Janë shumë opsione të ofruara nga autorë të ndryshëm se 

si do duket një parking inteligjent duke përdorur sensorë të ndryshëm, si perdorimi i RFID 

teknologjisë e cila mundëson indentifikimin e vendit së ku duhet të parkohet vetura, gjithashtu 

vozitësi mundet që pëmes pagimit online të gjej hapësirë për parkim.  

Parkimi është një nga problemet kryesore që krijohet nga rritja e trafikut rrugor. Gjithnjë është nën 

ndikimin e zhvillimit të transportit. Disponueshmëria e më pak hapësirës në zonat urbane ka rritur 

kërkesën për hapësirë parkimi, veçanërisht në zona si distrikti qendror i biznesit. Kjo ndikon 

gjithashtu në zgjedhjen e mënyrës dhe ka gjithashtu një ndikim të madh ekonomik. 

 

 

 

 

 



9 
 

 

2. Njohuri të përgjithshme për parkingjet  

     

Parkingu zakonisht përkufizohet si "ndalimi”, ose qëndrimi i një automjeti në hapësirën e zënë apo 

të lirë. Parkimi i automjeteve është ndërprerja e lëvizjes së automjetit për një periudhë më të gjatë 

se tre minuta, me përjashtim të ndërprerjeve që duhet vepruar sipas shenjës apo rregullave për tu 

menaxhuar trafiku [1]. 

2.1. Karaktristikat e parkimit  

 

Për zgjidhje të drejtë të problemit të parkimit paraprakisht është e nevojshme të shikohen dhe 

studiohen karakteristikat të cilat për se afërmi e përcaktojnë parkimin. Në bazë të dhënave të fituara 

në këtë mënyrë, mund t’i qasemi në mënyrë të drejtë zgjidhjes se problemit të parkimit. [1]. 

Karakteristikat e parkimit janë: 

 Shkaku; 

 Koncentrimi (përqendrimi); 

 Kohëzgjatja;  

 Qarkullimi (frekuentimi); 

 Ecja në këmbë dhe 

 Hapësira për parkimin e një automjeti [1]. 

 

 

2.1.1. Shkaku i parkimit  

 

Shkaqet e parkimit nënkuptojnë arsyen për ardhjen e mjeteve në zonën qendrore apo në një territor 

tjetër të vëzhguar të qytetit.  

Shkaqet e shfrytëzimit të automjeteve për transport deri në qytet varen nga faktorët e mëposhtëm: 
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 Madhësia e qytetit; 

 Përqendrimi i aktiviteteve në qendër të qytetit; 

 Mënyra e banimit; 

 Zhvillimi, frekuenca, komoditeti dhe çmimi i Transportit Publik të Qytetit (TPQ); 

 Kushtet e trafikut; 

 Niveli i standardit të jetesës [1]. 

 

Me rritjen e qytetit, distanca mesatare e lëvizjes së njerëzve rritet, dhe kështu nga lëvizja në këmbë 

në qytetet më të vogla kalohet në forma të tjera të lëvizjes: biçikletë, veturë, transport publik dhe 

forma të tjera. Nëse qyteti është i madh, edhe gjasat janë më të mëdha për shfrytëzimin e automjetit 

deri në qendër. Në të vërtetë, është vërejtur se në qytetet e vogla automjetet shfrytëzohen më shumë 

se sa janë nevojat reale, prandaj në analizat e mëtejme serioze ky fakt duhet marrë parasysh [1].  

2.1.2. Koncentrimi i parkimit   

 

Koncentrimi (përqendrimi) i parkimit nënkupton numrin e automjeteve të parkuara në një 

sipërfaqe të qytetit, e përcjellur brenda një periudhe kohore (Figura. 2.1). Studimi i koncentrimit 

të parkimit luan rol të rëndësishëm për fitimin e të dhënave për kërkesat momentale të parkimit në 

zonën e vëzhguar. Përveç asaj se këto të dhëna janë të domosdoshme për fitimin e informacioneve 

për gjendjen ekzistuese, këto të dhëna paraqesin bazën për hulumtimin e kërkesave në të ardhmen, 

përkatësisht për llogaritjen e nevojës për parkim.  Duke i marrë këto të dhëna dhe hulumtimin e 

kërkesave në të ardhmen, mund të llogaritet nevoja për numrin e vend parkimeve në zonën e 

vëzhguar [1]. 
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 Akumulimi - paraqet  numrin e automjeteve të parkuara në ndonjë hapësirë të vëzhguar në 

një interval të shkurtë kohor, i shprehur në njësinë aut/min. 

 Volumi - paraqet numrin e automjeteve që paraqiten gjatë ditës, i shprehur me njësinë 

aut/ditë [1]. 

 Ngarkesa e parkimit - Ngarkesa e parkimit jep zonën nën lakoren e akumulimit. Ajo mund 

të llogaritet duke shumëzuar thjesht numrin e automjeteve që kanë zënë zonën e parkimit 

në çdo interval kohor me intervalin kohor. Shprehet si orë automjet.  

 Koha mesatare e parkimit - paraqet numrin total të orëve të automjeteve të parkuara me 

numrin e automjeteve të parkuara [2].  

 

𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡 =
𝑛𝑔𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠𝑎 𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡
        (2.1) 

 

 Qarkullimi i parkimit - paraqet numrin e automjeteve të parkuara në një periudhë kohore 

me numrin momental të automjeteve të parkuara në një hapësirë. 

 Indeksi i parkimit -  quhet ndryshe shfrytëzim ose efikasitet. Ajo përcaktohet si raporti i 

numrit të pjesëve të zëna në një kohëzgjatje kohore me hapësirën totale në dispozicion. Ai 

jep një masë të përgjithshme sesa efektivisht shfrytëzohet hapësira e parkimit. Indeksi i 

parkimit mund të zbulohet si më poshtë [2]. 

Figura. 2.1. Koncentrimi i parkimit  [1]. 
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𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡 =
𝑛𝑔𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠𝑎 𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡 

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡
∗ 100        (2.2) 

 

2.1.3. Kohëzgjatja e parkimit  

 

Koha e qëndrimit të automjetit në parking paraqet kohëzgjatjen e parkimit. Në parim, nëse 

shfrytëzuesit e parkimit vëzhgohen sipas kohëzgjatjes së qëndrimit, atëherë ekzistojnë dallime 

ndërmjet atyre që qëndrojnë gjatë edhe atyre që qëndrojnë një kohë të shkurtë. Në literaturë, në 

mënyra të ndryshme është caktuar limiti i intervalit se kur duhet parkimi të konsiderohet 

afatshkurtë e kur afatgjatë [1]. 

Tabela 2.1.  Varësia e kohëzgjatjes së parkimit nga madhësia e qytetit dhe qëllimit të ardhjes [1]. 

Popullsia  Kohëzgjatja mesatare e parkimit – t (h) 

Punë Për blerje Biznese Të tjera 

nën 25.000 3.1 0.7 0.7 1.1 

25.000 – 50.000 2.9 0.7 0.8 0.9 

50.000 – 100.000 3.3 0.8 0.7 0.9 

100.000 – 250.000 4.0 0.9 1.0 1.5 

250.000 – 500.000 4.5 1.4 1.2 1.5 

 mbi 500.000 5.1 1.4 1.4 1.2 

  

2.1.4.  Ecjet  

 

Në mes të burimit (origjinës) dhe cakut të lëvizjes së shfrytëzuesit mund të paraqiten një varg i 

ndaljeve (dërgimi i fëmijëve në kopsht, vizita komunës etj.) dhe çdo kërkesë për ndalje kërkon 

vend parkim (Figura. 2.2). Nga ana tjetër, çdo parkim është i lidhur me ecje të shkurtë ose të gjatë 

[1]. 
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Në qytetet e mëdha zvogëlohet mundësia e parkimit afër cakut (qëllimit) të udhëtimit, prandaj 

parkimi bëhet në distancë më të vogël apo më të madhe, këtë distancë duhet kaluar me ecje. Në 

qytetet e mëdha distanca për ecje është më e madhe se të qytetet e vogla. Është vërtetuar se gjatësia 

mesatare e ecjes në qytetet me 25.000 banorë është rreth 90 m (tab. 2.2), kurse mesatarja e ecjes 

në qytetet e mëdha është më e madhe dhe sillet rreth 225 m [1]. 

Tabela 2.2. Varësia e gjatësisë së ecjes nga madhësia e qytetit [1]. 

Popullsia  Gjatësia e udhëtimit (m) 

Nën 25.000 90 

25.000  – 50.000 114 

50.000  – 100.000 147 

100.000  – 250.000 160 

250.000  – 500.000 222 

Mbi 500.000 225 

 

 

2.2. Dimensionet e parkingut  
 

Sipërfaqja e një parkingu  përbëhet nga: vendi për qasje në parking, gjerësia e kalimit, zonat e 

sigurisë (mbrojtëse) dhe sipërfaqja e dobishme e shfrytëzuar. Gjerësia e kalimit, zonat mbrojtëse 

dhe sipërfaqja e dobishme e shfrytëzuar janë parametrat e sipërfaqes për parkimin e automjetit dhe 

ato përbëjnë pjesën më të madhe të sipërfaqes së përgjithshme të një parkingu [1]. 

Sipërfaqja për parkimin e një automjeti është sipërfaqja në të cilën përfshihen: gjatësia dhe gjerësia 

e automjetit, zonat mbrojtëse në gjendje qetësie dhe gjysma e gjerësisë së kalimit. Gjysma tjetër e 

gjerësisë së kalimit i takon vendit tjetër për parkim. Formula me të cilën llogaritet sipërfaqja për 

parkimin e automjetit është: 

    

( ) ( ) cot
2sin

D
S B a L c B a g



 
      

             [m2/automjet]  (2.3) 

       

Ku janë shënuar me: 

B, m -  gjerësia e automjetit, 
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a, m  -  hapësira për hyrje dhe dalje nga automjeti, 

L, m -  gjatësia e automjetit, 

c, m  - hapësira në mes automjetit dhe pjesës së brendshme të vendit për parkim,  

D, m -  gjerësia e kalimit dhe 

α – këndi i parkimit. 

 

 

Figura 2.3.  Paraqitja skematike e një vend parkingu [1].  

  

Hapësira e Parkimit 90° njihet gjithashtu si parkim pingul. Këto hapësira janë në 90° në drejtim të 

rrugës. Disavantazhi më i madh me hapësirën e parkimit 90° është se ekzekutimi i tij është i 

ndërlikuar dhe mund të rrezikoni të përplaseni me automjete të tjera nëse nuk bëni shumë kujdes 

[3].  
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Figura 2.4. Këndi 900 i parkimit [3]. 

Kur bëhet fjalë për dizajnimet e hapësirave të parkimit që maksimizojnë hapësirën, hapësira e 

parkimit 30° dallohet midis të tjerave. Automjetet në këndin 30° parkohen deri në rreshtimin e 

rrugës. Një avantazh tjetër i këtij lloji të hapësirës së parkimit është se ofron një manovrim më të 

mirë dhe zvogëlon vonesat e shkaktuara në parking [3].  
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Figura 2.5.  Këndi 30 0 i parkimit [3]. 

Hapësira e parkimit 45° mund të akomodojë më shumë automjete krahasuar me parkimin paralel 

dhe parkimin 30°. Kjo bëhet e mundur nga rritja e këndit të parkimit. Hapësira e parkimit prej 45° 

është gjithashtu lehtësisht e manovrueshme pasi nuk kërkon që automjetet të bëjnë një kthesë të 

mprehtë gjatë parkimit [3].  
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Figura 2.6.  Këndi 450 i parkimit [3]. 

Hapësira e Parkimit 60° është zakonisht terren i mesëm midis hapësirave të parkimit të drejtë dhe 

45°. Avantazhi i tij është se zë më pak hapësirë dhe u mundëson makinave manovrim brenda dhe 

jashtë me lehtësi. Automjetet zakonisht janë në 60° në drejtim të rrugës [3]. 

  

Figura 2.7. Këndi 600 i parkimit [3]. 
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Parkimi i një makine në një hapësirë paralele parkimi është aktiviteti më sfidues për çdo shofer. 

Ka shumë gjëra të cilat duhet të merren parasysh, të tilla si dimensioni i automjetit, hapësira e 

disponueshme dhe ekzekutimi i disa kthesave në mënyrë që të mos i prekim automjetet tjera. Është 

kryesisht e zakonshme në rrugë të zënë dhe hapësira të ngushta ku përfshin parkimin e një 

automjeti paralel me një tjetër [3]. 

  

Figura 2.8. Krahasimi i standardeve europiane dhe amerikane [3]. 

Nga Figura më lartë shohim dallimet në mes të standardeve europiane dhe atyre amerikane, shteti 

amerikan ka në përdorim më shumë vetura të dimensioneve më të mëdha krahasuar me shtetet 

europiane, duke ndikuar kështu drejtëpërdrejtë në rritjen e dimensioneve të parkingut. Strategjitë 

që duhet të merren parasysh gjatë vendosjes së parkimit janë: drejtimet e trafikut, sistemet e trafikut 
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në një ose dy drejtime, këndi i hapësirave, lloji i automjeteve që parkohen dhe përfshirja e 

vendkalimeve për këmbësorë dhe elementeve të hapësirës.  

Tabela  2.3. Krahasimi i standardeve amerikane dhe europiane. 

Dimensionet e vendparkingut Amerikane Europiane 

Gjerësia, B (m) 2.59 2 

Gjatësia, L (m) 7 6 

Hapësira për hyrje dhe dalje nga automjeti, a (m) 1 0.5 

Hapësira në mes  të automjetit dhe pjesës së brendshme të vendit për 

parkim, c (m) 

 

1.2 0.2 

Gjerësia e kalimit, D (m) 

 

3.66 3.5 

 

 

2.3. Efektet e parkingut 

 

Parkimi ka disa efekte si mbingarkesa, aksidentet, ndotja, pengesa për operacionet e zjarrfikjes.  

 Mbingarkesa - Parkimi merr hapësirë të konsiderueshme në rrugë që çon në uljen e 

kapacitetit të rrugës. Prandaj, shpejtësia do të zvogëlohet, koha e udhëtimit dhe vonesa 

gjithashtu do të rriten më pas. Kostoja operative e automjetit rritet duke çuar në humbje të 

mëdha ekonomike për komunitetin .  

  Aksidentet - Manovrimi i pakujdesshëm i parkimit dhe dalja nga parkimi çon në aksidente 

të cilat quhen aksidente parkimi. Llojet e zakonshme të aksidenteve në parkim ndodhin 

gjatë largimit të makinës nga zona e parkimit, hapjes së pakujdesshme të dyerve të 

makinave të parkuara dhe gjatë sjelljes së automjetit në parking për parkim [4].  
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Figura 2.9. Goditja e automjetit gjatë parkimit [4]. 

 Ndotja e mjedisit - Parkingjet  gjithashtu shkaktojnë ndotje të mjedisit, sepse ndalimi dhe 

nisja e automjeteve gjatë parkimit dhe zhvendosjes rezulton në zhurmë dhe tym. Ata 

gjithashtu ndikojnë edhe në bukurinë estetike të ndërtesave, sepse një makinë e parkuar në 

çdo hapësirë në dispozicion krijon një ndjenjë që ndërtesa ngrihet nga një bazament i 

makinave.  

 Pengesa për operacionet e zjarrfikësve - Automjetet e parkuara mund të pengojnë lëvizjen 

e automjeteve të zjarrfikësve. Ndonjëherë ata bllokojnë hyrjen në hidrantë dhe hyrjen në 

ndërtesa [4]. 

 

 

2.4. Plani i vendparkingut  

 

Lokacioni dhe modeli i përgjithshëm i një vendparkingu  duhet të inkurajojë përdorimin maksimal 

të zonave të parkimit në mënyrë që të minimizohen problemet e parkingut në rrugë. Vendparkingu 

duhet gjithashtu të jetë i pajisur me sinjalizim horizontal dhe vertikal, duke mundësuar kështu hyrje 
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dhe dalje të sigurtë si dhe të ketë dukshmëri adekuate. Gjatë dimensionimit të një vendparkingu 

duhet gjithnjë të merren parasysh: 

 Hapësira në mes automjetit dhe vijës së parkingut (a=0.25), në rast se ekziston një pengesë 

(muri), atëherë kjo zonë mbrojtëse rritet në 0.5.  

 Hapësira në mes pjesës së përparme të automjetit dhe vijës së parkingut (c=0.2),  

 Hapësira në mes të automjetit që lëviz dhe automjetit afër tij (m=0.2),  

 Zona mbrojtëse ndërmjet automjetit që lëviz dhe radhës së kundërt të vendparkimit (Z=0.5) 

[1].  

Kur hyrja dhe dalja e automjeteve në një vend parking janë një kahëshe, atëherë duhet të 

rregullohet me shenjë.   

 

2.4.1. Këmbësorët   

 

Nevojat e këmbësorëve duhet të kihen parasysh gjatë projektimit të parkingut si për ata që janë 

parkuar me veturë dhe ata të cilët ecin në këmbë.  

 

Figura 2.10. Hapësira e lëvizjes së këmbësorëve [4]. 
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Hyrja e këmbësorëve duhet të merret parasysh si dhe linjat e këmbësorëve duhet të indetifikohen. 

Qasja e këmbsorëve, e veçuar ose sipërfaqe e përbashkët është më efikase nëse kjo realizohet nëpër 

rrugë të veçanta se sa në rrugët e automjeteve. Brenda vendparkingut duhet të sigurohet që 

këmbësorët të ecin sigurt. Sigurimi i rrugëve për këmbësorët dhe parkimi i automjeteve si dhe 

pikat e kalimit nëpër rrugët kryesore të automjeteve do t'ju ndihmojnë në lehtësimin e konfliktit 

midis këmbësorëve dhe automjeteve.  

Duhet të bëhet një dallim i dukshëm midis zonave të këmbësorëve dhe zonave të automjeteve, në 

mënyrë që njerëzit me aftësi të kufizuara pamore të kenë mundësi të bëjnë dallimin midis tyre. 

Sigurimi i zonave të ngritura, rrugëkalimi, zonat dhe shtrirja e dukshme në të gjitha hapësirat e 

dhëna duhet të mundësojnë qarkullim të lirë dhe efikas [4].   

2.4.2. Vendparkingu për personat me aftësi të kufizuara   

 

Hapësira për personat me aftësi të kufizuara duhet të jetë e vendosur afër hyrjes në mënyrë që të 

jetë e përshtatshme për t’u përdorur dhe dimensionet të jenë në përputhje me rregulloret përkatëse. 

Hapësira e parkimit për personat me aftësi të kufizuara duhet të projektohen në mënyrë që shoferët 

dhe udhëtarët, secili prej të cilëve mund të kenë aftësi të kufizuara, mund të hyjnë dhe të dalin nga 

makina me lehtësi dhe siguri. Hapësirat e vend parkingut për këtë kategori duhet të jenë më të 

gjata dhe më të gjera se madhësia e një vend parkingu. Kjo siguron qasje të lehtë nga pjesa anësore 

dhe e pasme për personat me karrocë, dhe mbron njerëzit me aftësi të kufizuara nga lëvizja e 

trafikut të cilët nuk mund të hyjnë ose të dalin nga vetura e tyre shpejtë [4].  

Hapësira e parkimit për personat me aftësi të kufizuara përgjatë  rrugës duhet të jetë të paktën 5.5 

m e gjatë dhe 2.9 m e gjerë me hapësirë shtesë si më poshtë: 

 Aty ku hapësira për parkimin e personave me aftësi të kufizuara është paralele me rrugën 

dhe hyrja është e disponueshme nga pjesa e rrugës, duhet një gjatësi shtesë prej të paktën 

1.0m dhe një shtesë 1.0m zonë e gjerë (minimale) e sigurisë në anën (rrugës) për të 

mundësuar që shoferi ose pasagjeri të zbresë në anën ku është duke u zhvilluar qarkullimi. 

 Kur hapësira e parkingut është pingul me rrugën, duhet një gjerësi shtesë prej të paktën 

1.0m përgjatë secilës anë. Ku janë hapësirat ngjitur, mund të ruhet hapësira duke përdorur 

zonën "anësore" 1.0m duke i ndihmuar kështu anës tjetër. Duhet të jetë një zonë  prej të 
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paktën 1.0m ndërmjet hapësirës së parkimit dhe rrugës (duke mos e zvogëluar gjerësinë e 

rrugës) për të lejuar hyrjen e sigurtë në automjet [4]. 

 

Figura. 2.11. Dimensionet e vend parkingut për personat me aftësi të kufizuara [4]. 

 

Figura 2.12.  Hapësirat e rezervuara për personat me aftësi të kufizuara [4]. 
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3. Lokacioni i parking garazhës   
 

3.1. Parking garazhet    
 

Objektet për parkim - parking garazhet në mënyrën më të mirë e shfrytëzojnë hapësirën e cila 

parashihet për këtë qëllim. Parkimi në shumë nivele në hapësirë të njejtë e mundëson një 

shfrytëzim të madh të kësaj hapësire dhe në këtë mënyrë mundësohet plotësimi i kërkesave për 

parkim për një numër të madh të shfrytësuesve.  

Parking garazhet e para kanë qenë objekte të mbyllura me ngrohje. Hapësira për parkim nuk ka 

qenë e shfrytëzuar në mënyrë racionale, mirëpo me rritjen e nevojave për parkim dhe me këtë edhe 

të nevojës për ndërtimin e një numri sa më të madh të parking garazhave në plan të parë kanë dalur 

kushtet teknologjike dhe financiare. Ndërtohen parking garazhet të cilat relativisht pak kushtojnë 

dhe të cilat në përmbajtjen e tyre, organizmin dhe zgjedhjen e komunikacionit plotësisht i kënaqin 

të gjithë shfytëzuesit. Çdo hapësirë e lirë shfrytëzohet për ndërtimin e parking garazhit, e shpesh 

shfrytëzohen hapësirat nën tokë, të cilat pastaj shfrytëzohen në mënyrë racionale për ndërtimin e 

objektit tjetër ose të sipërfaqes së parkut [1]. 
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Figura 3.1. Pamja e një parking garazhe.  

Parking garazha duhet të jetë e vendosur afër objekteve të rëndësishme në mënyrë që shfrytëzuesit 

të mos humbasin kohë për të ecur deri te këto objekte. Duhet të jetë sa më afër qendrës së qytetit 

dhe në afërsi të objekteve të koncentruara administrative, tregtare dhe hoteliere, teatrove etj [1]. 

Objekti i parking grazhës duhet të vendoset në rrugën ndihmëse e cila gjendet në afërsi të rrugës 

kryesore, respektivisht rrugës për hyrje dhe dalje në drejtim të qendrës. Gjithashtu është e 

rëndësishme që lokacioni i parking garazhës të mundësojë orientimin e hyrjes dhe daljes ashtu që 

shumica e ngasësve nga rrugët rrethuese të futen dhe të dalin nga parking garazha duke u kthyer 

në të djathtë. Parking garazha duhet të jetë e tillë që për shumicën e ngasësve ecja nga objekti ku 

janë parkuar automjetet e deri te caku, të jetë brenda kufijve të pranushëm [1]. 

 

3.1.1. Ndarja e parking garazhës   

 

Zgjedhja e parking garazhës varet nga zona ku parashihet ndërtimi i saj, nga madhësia e hapësirës, 

topografia e terrenit, kapaciteti i nevojshëm, natyra e shfrytëzuesve që pritet t’i ketë edhe 

karakteristikat e komunikacionit të plotë [1]. 
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Parking garazhet ndahen varësisht nga parametrat në vazhdim:  

 Sipas llojit:  

- Publike  

- Destinim të veçantë 

 Sipas niveleve:  

- Në nivel  

- Nëntokësore 

- Mbitokësore 

 Sipas tipit të shërbimit:  

- Parkimi përmes të punësuarve  

- I kombinuar  

- Vetëparkim  

 Sipas lidhjes ndërmjet  kateve:  

- Me rampa 

- Me ashensor [1]. 

 

3.1.2. Qëllimi i ndërtimit   

 

Një numër i madh i parking garazhave është i destinuar për përdorim publik. Zakonisht ato gjenden 

në afërsi ose në vetë qendër të qytetit dhe mundësojnë të parkohen një numër i madh i automjeteve. 

Për ndryshim nga këto ekzistojnë parking garazhe të cilat gjenden në kuadër të ndërmarrjeve. 

Shpesh bëhen parking garazhe për automjete të taksive, polici, ndihmë të parë, rent a car dhe 

organizata të tjera në qytet. Këto parking garazhe mund t’i kenë edhe objektet përcjellëse, sikurse 

janë: stacionet për furnizim me lëndë djegëse, punëtoritë për riparim [1].  

  

3.1.3.  Parking garazhet sipas nivelit     

 

Parking garazha në nivel përmban vetëm një kat, janë objekte që ndërtohen më së shpeshti për këtë 

destinim. Përparësia e tyre kryesore është se ndërtimi i tyre kushton më pak krahasuar me të gjithë 
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tipat e tjerë të parking garazheve të njohura. Për zhvillimin e këtyre objekteve në lartësi nuk ka 

kurrfarë pengesa teknike, prandaj mund të realizohet kapaciteti i dëshiruar. Sipas llojeve të mureve 

të jashtme, parking garazhet mbi tokë mund të jenë të hapura dhe të mbyllura [1].  

Parking garazha me shumë nivele - Parking garazhet me shumë nivele ose me shumë kate janë 

garazhe parkimi që kanë shumë kate për të parkuar. Dizajni i një garazhi parkimi me shumë nivele 

mund të jetë shumë i ndryshëm. Dizajni më i zakonshëm është një garazh me rampa për të lëvizur 

nga një nivel në tjetrin. Më pak të zakonshme janë garazhet e parkimit që përdorin ashensorë për 

të shkuar nga niveli në nivel. Pastaj, ka edhe parking garazhe me sisteme robotike që lëvizin 

makinat nga një nivel në tjetrin. Dyshemetë e parking garazhës  mund edhe të ngjiten, poshtë, lartë 

ose të dyja.   

Parking garazhet nën tokë - Një garazh nëntokësor parkimi ka nivele nën sipërfaqe dhe asnjë mbi 

tokë. Më shpesh garazhet nëntokësore të parkimit ndodhen në qendrat e qytetit ku nuk ka shumë 

hapësirë në dispozicion për të ndërtuar një objekt parkimi, por ekziston një nevojë e madhe për të 

ndërtuar një të tillë. Karakteristikë e këtyre parking garazhave është së pjesa sipër saj mund të 

përdoret për nevoja tjera të qytetarëve [1]. 

 

Figura 3.2. Parking garazha nën nivel [5]. 
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Parking garazhet e automatizuara - Parking garazhet funksionojnë në këtë mënyrë si më poshtë: 

Ju e ngisni makinën tuaj në një platformë në garazh. Pastaj sistemi i automatizuar i parkimit do të 

zhvendosë makinën tuaj në hapësirën e disponueshme të parkimit diku lartë. Makinat mund të 

lëvizen vertikalisht dhe horizontalisht me përdorimin e ashensorëve hidraulikë ose mekanikë. Ka 

disa përfitime nga parkimi i automjeteve në një parking garazh me shumë nivele krahasuar më atë 

të automatizuar. Për shembull, ju mund të grumbulloni më shumë makina në një hapësirë të 

automatizuar, sepse makinat janë parkuar nga robotë. Gjithashtu hapësirat e parkimit mund të jenë 

më të vogla sepse askush nuk ka nevojë të hyjë ose të dalë nga automjeti dhe njerëzit nuk e parkojnë 

vetë; sistemi robotik nuk ka nevojë për aq hapësirë për të parkuar një makinë sesa një njeri. Ju 

duhet të mirëmbani pajisjet çdo herë në kohë, plus të paktën një deri në katër herë në vit dikush 

duhet të kontrollojë pajisjet për të parë nëse gjithçka funksionon ende siç duhet. Numri i herëve 

për një kontroll shërbimi varet nga pajisjet që përdoren [5]. 

 

Figura 3.3.  Parking garazhet e automatizuara [5]. 

Sistemi automatik i parking garazheve mund të ndahen: 

 Sistemi mekanik  

 Sistemi robotik 

 Sistemi i rrotullimit  
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 Sistemi automatik.  

Sistemi mekanik i lëvizjes përdor një sistem mekanik për të lëvizur makinat në hapësirën e tyre të 

parkimit, vetëm se i duhet një veprim njerëzor për të punuar, qoftë nga shoferi ose nga një 

shoqërues. Ky veprim mund të jetë aq i thjeshtë sa shtypja e një butoni.  

Përparësitë e këtij parkimi: 

 Nuk ka nevojë të kërkoni për vendet e disponueshme të parkimit. 

 Nuk ka nevojë të ecni nëpër parking garazhë. 

 Kursim kohe. 

 Makina juaj është parkuar e sigurtë dhe gjendet në një vend të sigurtë (mos u shqetësoni 

për vjedhje / dëmtim).  

 

Përparësitë e pronarit të parking garazhës:  

 Efikasiteti hapësinor 

 Mirëdashësi mjedisore (Pa lëvizje brenda) 

 Rrit sigurinë publike (Më pak mundësi për vjedhje, aksidente, sulme) 

 Përparësitë e kursimit të parave 

 Asnjë person brenda  do të thotë asnjë / përleshje / aksidente / etj. 

 Asnjë person brenda nuk do të ketë nevojë për shenja / ndriçim / zona për këmbësorë / etj. 

 Makinat brenda nuk lëvizin, por lëvizen automatikisht, që do të thotë se nuk ka nevojë për 

një sistem të shtrenjtë ventilimi 

 Nuk ka nevojë të punësoni staf (përveç mirëmbajtjes së rastit).  

 

3.2. Parking garazha pranë Fakultetit Filologjik  

 

Parking garazha në ndërtim e sipër ndodhet pranë Filologjik Filologjik, pra lokacioni është në 

pjesën ku dominon kampusi universitar. Pranë saj kryqëzohen rrugët “Xhorxh Bush”,  rruga 

“Bulevardi Dëshmorët e Kombit” dhe rruga M9, pra parking garazha ndodhet në një pozitë kyçe 

të qytetit duke e plotësuar kushtin për ndërtimin e parking garazhës. Topografia e terrenit ka një 



30 
 

pjerrtësi të butë në të dy drejtimet. Në drejtimin lindje-përendim ka një rënie prej 4-5%. Rënie e 

theksuar është në këndin e majtë në anën veriore afër rrugës “Xhorxh Bush”.   

 

Figura 3.4.  Lokacioni i parking garazhës [Kompania Mbikëqyrëse “Arhing”]. 

Në këtë figurë është paraqitur lokacioni i parking garazhës dhe pamja se si do të duket nga  jashtë. 

Parking garazha është nëntokësore me dy nivele,  pjesa e sipërme do të jetë e qasshme dhe e 

shfrytëzueshme nga të gjithë, pra do të ketë hapësirë të mjaftueshme për rekreacion.  Parking 

garazha do të posedojë dy hyrje, njëra do të jetë tek Fakulteti Filologjik, dhe tjetra tek rruga 

“Xhorxh Bush”, siç e dijmë se qasja në parking duhet të mundësohet përmes rrugës ndihmëse. Në 

këtë pjesë të qytetit të Prishtinës paraqitet një numër i madh i aktiviteteve të cilat zhvillohen, pra 

me rritjen e tyre rritet kërkesa për parkim dhe qarkullim në komunikacion. Rrugët pranë këtij 

parkingu janë të ngarkuara nga fluksi i automjeteve dhe parkingu afër tij është mjaft i frekuentuar. 
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Figura 3.5.  Pamja para ndërtimit të parking garazhës. 

Punimet në parking garazh kanë filluar, ku është bërë gërmimi i dheut në një thellësi prej 9 metra, 

kjo thellësi ndryshon në pjesë të parkingut pasi që ai nuk është në nivel. Gjatë punimeve është bërë 

betonimi i mureve mbrojtëse për shkak të sigurisë. Parkingu gjithmonë do të ndërtohet kah ajo që 

të shfrytëzohet hapësira e jashtme dhe të këtë  me gjelbërim të mjaftueshëm. 
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Figura 3.6.  Shpimi i dheut gjatë ndërtimit të parking garazhës. 
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Figura 3.7. Pamjet e ndërtimit të parking garazhës. 
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4. Parametrat e qarkullimit në rrjetin rrugor në afërsi të parking 

garazhës  

 

4.1. Përshkrimi i udhëkryqit në afërsi të parking garazhës  

Udhëkryqi në fjalë  është i formës “+” aty kryqëzohen rrugët “Xhorxh Bush” dhe  “Bulevardi 

Dëshmorët e Kombit” me rrugën M9. Udhëkryqi është i rregulluar me sinjalizim ndriçues 

(semafor) dhe ka një numër të madh të qarkullimit , udhëkryqi përbëhet prej katër hyrjeve, secila 

hyrje  nuk përmbanë  numër të njejtë të shiritave. Përgjatë njërit segment rrugor të udhëkryqit kemi 

parkingun gjatësor. Numri i qarkullimit për secilën hyrje është paraqitur në tabelën me poshtë. 

 

Figura 4.1.  Pamja e udhëkryqit. 
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Tabela 4.1. Qarkullimi i automjeteve për secilën hyrje. 

Drejtimi  Hyrja I  Hyrja II Hyrja III Hyrja IV 

Drejt  808 404 1000 376 

Djathtas 172 204 248 88 

Majtas 176 180 184 284 

Totali  1156 aut/h 788 aut/h 1432 aut/h 748 aut/h 

 

 

4.2. Paraqitja e gjendjes ekzistuese të udhëkryqit përmes programit PT 

VISSIM 

4.2.1. Futja e imazhit të udhëkryqit në program 

Futja e imazhit realizohet përmes komandës VIEW – Background – Load. 

 

Figura 4.2.  Insertimi i orto fotos. 

 

4.2.2. Vizatimi i segmenteve rrugore dhe lidhjeve (konektorëve )  

 

Pas vendosjes së orto-fotos të udhëkryqit fillojmë të vizitojmë segmentet rrugore, e cila realizohet 

përmes ikonës , pasi që është aktivizuar ikona me anë të tastit të djathtë të miut klikojmë në një 

pozitë dhe e tërheqim në atë pjesë ku dëshirojmë ta krijojmë segmentin rrugor. 
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Figura 4.3  Krijimi i segmenteve rrugore dhe lidhjeve (konektorëve). 

 

4.2.3. Të dhënat për qarkullimin e automjeteve 

 

Matjet janë bërë nga një orë për secilin drejtim, vendosja e këtyre të dhënave realizohet duke 

klikuar në ikonën , me tastin e majtë e selektojmë segmentin në të cilin dëshirojmë t’i vendosim 

të dhënat. Pastaj përmes tastit të djathtë hapet kjo dritare. 
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Figura 4.4 Vendosja e numrit të automjeteve. 

 

Duke e ditur se qarkullimi në këtë udhëkryq nuk përbëhet vetëm nga automjetet, në këtë mënyrë 

duhet të bëhet ndarja e qarkullimit në automjete, autobusa dhe mjete të tjera nëse ka. Kjo realizohet 

përmes VEHICLE – COMPOSITION - NEW. 

 

Figura 4.5. Ndarja e qarkullimit të automjeteve. 
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4.2.4. Definimi i traseve (Route) 

Përmes ikonës Route , duke klikuar me tastin e djathtë në një segment rrugor na hapet dritarja 

e cila na mundëson se në cilën pjesë ne dëshirojmë të vazhdojmë rrugëtimin dhe pasi kemi klikuar 

ok, na shfaqet pjesa e rrugës me ngjyrë të verdhë.  

 

Figura 4.6. Krijimi i Routes. 

 

 

4.2.5. Rregullimi i udhëkryqit përmes zonave të konfliktit   

 

Në çdo udhëkryq paraqtiten zona të konfliktit gjatë qarkullimit të automjeteve, zakonisht rrugët 

kryesore kanë përparësi ndaj atyre dytësore, rregullimi i kësaj realizohet përmes aktivizimit të 

ikonës PRIORITY RULES , në atë pjesë ku ka konflikte, pra ku takohen dy qarkullime dhe 

duke klikuar dy herë mbi atë pikë e rregullojmë në bazë se kush ka përparësi.  
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Figura 4.7.  Rregullimi i përparësisë së kalimit. 

 

4.2.6.  Rregullimi i udhëkryqit përmes sinjalizimit ndriçues   

 

Udhëkryqi në gjendjen ekzistuese është i rregulluar me sinjalizim ndriçues, ky sinjalizim i 

përmban 4 faza: 

 Faza e parë (koha e gjelbër = 14s, e verdha = 4s, dhe e kuqja = 102s ), C = 120s  

 Faza e dytë (koha e gjelbër = 28s, e verdha = 4s, dhe e kuqja = 88s ) , C = 120s 

 Faza e tretë (koha e gjelbër = 20s, e verdha = 4s, dhe e kuqja = 96s ) , C = 120s 

 Faza e katërt (koha e gjelbër = 42s, e verdha = 4s, dhe e kuqja = 74s ) , C = 120s. 
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Figura 4.8. Krijimi i fazave. 

Pas projektimit të traseve rrugore udhëkryqi përkatës është i rregulluar me sinjalizim ndriçues, për 

të aplikuar këtë formë të shenjave të trafikut në program duhet të klikojmë tek opsioni SIGNAL 

CONTROL – EDIT CONTROLLERS, pastaj hapet dritarja për vendosjen e grupeve të sinjaleve. 

Tek grupi i sinjaleve zgjedhet renditja e sinjalizimit (e kuqe, e gjelber dhe e verdhë), gjithashtu 

caktohet edhe gjatësia e ciklit. 
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Figura 4.9.  Krijimi i sinjaleve ndriçuese përmes SIGNAL CONTROL. 

 

Figura 4.10. Hapja e dritares për krijimin e fazave. 
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4.2.7. Simulimi dhe prezantimi i rezultateve përfundimtare  

 

Pasi që është bërë vendosja e të gjitha të dhënave për udhëkryqin është më rëndësi të shohim 

simulimin dhe përmës tij të nxjerrim rezultatet përfundimtare. Procesi i simulimit realizohet 

përmes opsionit SIMULATION – CONTINOUS. 

Pas krijimit të poligonit të mbyllur për udhëkryq përmës komandës EVALUATION – FILES bëhet 

përpunimi i të dhënave të cilat ruhen në data bazë.  Hapat deri tek paraqitja e rezultateve 

përfundimtare është paraqitur më poshtë. 

 

  

Figura 4.10. Pamja 2D e gjendjes ekzistuese.  
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Figura 4.11. Zgjedhja e opsionit për analizën e data bazës. 

 

Figura 4.12. Krijimi i data bazës përmes Microsoft Access dhe testimi i konektorëve. 
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Figura 4.13. Pamje nga simulimi. 

 

Figura 4.14. Krijimi i raporteve.  

Në figurën 4.14 kemi fituar dritaren e raportit të analizave (Analyzer Reports) të të dhënave për të 

cilat dëshirojmë të marrim informacione (performanca e rrjetit, vonesat, niveli i shërbimit, devijimi 
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standard, gjatësitë e rreshtave, volumet) në lidhje me gjendjen e segmenteve rrugore në afërsi të 

parkingut nëntokësor, pra ndikimin e këtij parkingu në udhëkryqin e studiuar sipas mënyrës së 

projektuar na kompania përkatëse, parking i cili është në ndërtim e sipër.  

 

 

Figura 4.15. Të dhënat e fituara në Excel. 

Në bazë të krijimit të raportit dhe të dhënave të cilat i kemi fituar në programin EXCEL, mund të 

themi se niveli i shërbimit në këtë udhëkryq është D.  

Nga rezulati i fituar përmes simulimit dhe treguesit të nivelit të shërbimit nuk na jepë një rezultat 

të dëshiruar për rrjedhën e qarkullimit në këtë udhëkryq duke pasur parasysh rëndësinë e tij.  

Niveli i shërbimit D – përshkruan kushtet e qarkullimit në komunikacion me humbje kohore 

përafërsisht 25,1s < HK< 40s. Ngecjet e mëdha janë si rezultat të progresionit të keq, cikleve të 

gjata dhe raportit të lartë q/C. Gjatë këtij niveli të shërbimit problemi i ngecjes mbetet mjaft i 

rëndësishëm, shumica e automjeteve ndalen [6]. 

 



46 
 

Tabela 4.2. Qarkullimi i automjeteve për secilën hyrje [6 ]. 

Niveli i Shërbimit  “HK” Humbjet kohore për automjet   

A ≤ 5.0 

B >5.0 dhe ≤ 15 

C >15 dhe ≤ 25 

D >25 dhe ≤ 40 

E >40 dhe ≤60 

F >60 

 

4.3. Gjendja e propozuar  
 

Duke shfrytëzuar programin PTV VISSIM kemi ofruar një zgjidhje pak më ndryshe se ajo e 

propozuar nga kompania projektuese, duke shpresuar në ofrimin e një zgjidhje në problemin me 

të cilin përballet trafiku në këtë segment rrugor pas ndërtimit të parkingut në fjalë. Duke pasur 

parasysh se në projektin egzistues qasjet (hyrjet-daljet) nga parkingu nëntokësor do të realizohen 

në kuadër të segmenteve rrugore egzistuese. Një pikë tjetër problematike që do të ndikonte në 

rrjedhën e trafikut në udhëkryq është qasja numër 2, e cila është ndërtuar në afërsi të udhëkryqit 

kryesor, një qasje e tillë në segmentin kryesor rrugor do të ndikonte në pengimin e rrjedhës së 

rregullt të trafikut (bllokimin e udhëkryqit).  
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Figura 4.16. Gjendja e propozuar në pamjen pamjen 2D. 

 

Figura 4.17.  Pamje nga simulimi. 
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Figura 4.18. Nënkalimi i propozuar.  

Siç e cekëm më lartë për problemin te qasja 2, si propozim kemi tentuar që këtë qasje ta 

zhvendosim në një distancë më të largët nga udhëkryqi i formës plus në mënyrë që trafiku në 

udhëkryq të mos ndikohet nga hyrjet/daljet në parking. Për të ndihmuar edhe më tepër kemi 

propozuar edhe projektimin e një shirirti për ngadalësim/shpejtim, këtë propozim e kemi aplikuar 

si tek qasja 1 ashtu edhe tek qasja 2. Tek qasja 2 më ndihmën e disnivelit të ofruar nga pozita 

gjeografike e terrenit do të ishte në interes projektimi i një nënkalimi. Këtë propozim e bën të 

mundshëm edhe hapësira e nevojshme e cila mund të shfrytëzohet për një projektim të tillë. Ky 

nënkalim po ashtu do të ndihmonte automjetet të cilat dalin nga qasja 2 ne rrugën “Xhorxh Bush“ 

dhe kanë për qëllim lëvizjen në drejtim të udhëkryqit në fjalë, po ashtu hyrjeve nga kjo rrugë do 

të iu kursente kohë dhe shpenzime, po ashtu do të i ndihmonte edhe udhëkryqit në fjalë duke mos 

krijuar automjete të panevojshme në trafik. 
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Figura 4.19.  Pamje nga qasja 1. 

 

Figura 4.20. Të dhënat në lidhje me nivelin e shërbimit. 

Nga tabela më lartë mund të shohim se me ofrimin e gjendjes së propozuar do të zvogëlohen 

vonesat e pritjes duke zvogëluar nivelin e shërbimit në atë C. 

Niveli i shërbimit C – përshkruan kushtet e qarkullimit në komunikacion me humbje kohore 

përafërsisht 15,1 s < HK < 25 s. Humbjet më të mëdha kohore janë rezultat i progresionit jo të 
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mirë të cikleve më të mëdha. Gjatë këtij niveli të shërbimit mund të paraqitet problemi i ngecjes 

të disa cikle, por megjithatë shumica e automjeteve arrijnë të vijnë gjatë sinjalit të gjelbër ndriçues 

[6 ].  
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5. Analiza e organizimit të parking garazhës dhe parkingut në 

pronësi të kampusit universitar  

 

5.1. Analiza e organizimit të parkingut në pronësi të kampusit universitar  
 

Parkingu në pronësi të kampusit universitar ka një hapësirë të madhe për parking, që mundëson 

parkimin e një numri të madh të automjetve. Ky parking ka kombinim të mënyrës së parkimit, ku 

përfshin mënyrën 900  të parkimit dhe atë 00.  Hyrja e automjeteve zakonisht bëhet tek hyrja e 

Fakultetit Filologjik, pas kalimit të kësaj pjesë automjetet ballafaqohen me një rrugë jo të mirë 

gjatë qasjes në parking. Hyrja dhe dalja ndonjëherë realizohen tek pjesa ku ndodhet Rektorati që 

lidhet me rrugën “Xhorxh Bush”. Parkingu është pa pagesë dhe është mjaft i frekuentuar. 

 

Figura 5.1. Pamja e parkingut nga sateliti. 
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Për të arritur rezultate më të mira në lidhje me gjendjen e parkingut, frekuentimin e automjeteve, 

qëndrimin e tyre në parking është bërë numërimi i automjeteve.  

Ky hulumtim është realizuar në bazë të metodës së vëzhgimit e cila është njëra ndër metodat më 

të zakonshme të hulumtimit për nevojën e parkimit të automjeteve, e cila bazohet në numërimin e 

automjeteve.  

 

Incizimi është realizuar në dy ditë:  

 Me 07/06/2021 (e hënë) 

 11/06/2021 (e premte). 

 

Matjet janë realizuar brenda një intervali 12h në tri ndërrimet, ku ndërrimet janë ndarë në bazë të 

këtij orari: 

 

Tabela 5.1. Ndërrimet dhe kohëzgjatja e fazës së numërimit.  

Ndërrimi Kohëzgjatja  

                             Ndërrimi i parë nga ora 07:00 deri në ora 11:00, 

                             Ndërrimi i dytë nga ora 11:00 deri në ora 15:00 

                             Ndërrimi i tretë nga ora 15:00 deri në ora 19:00. 

 

Numërimet paraqesin një fazë tejët të rëndësishme për të arritur rezultate më të kënaqshme në 

finalizimin e punimit, prandaj më është dashur që të punoj në ekip. Gjatë kësaj kohe është bërë 

numërimi i hyrje-daljeve dhe kohëzgjatja e automjeteve në parking. Numërimet janë bërë në 

mënyrë manuale  duke shënuar targat dhe tipet e automjeteve në një fletore, pastaj këto shenime 

do t’i përdorim për të nxjerrë rezultate në lidhje me parkingun. 

 

Pas daljes në terren dhe realizimit të numërimeve këto të dhëna duhet t’i paraqesim në programin 

Excel. Përmes këtij programi mundësohet klasifikimi më i mirë i këtyre të dhënave dhe paraqitja 

statistikore e tyre.   

Tabela 5.2. Numërimi i automjeteve dhe klasifikimi i tyre brenda intervalit 15 minutave.  
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Kjo tabelë përmbanë: 

a) Numrin e automjeteve 

b) Tipin e automjetit dhe targat e tyre  

c) Kohën e hyrjes dhe daljes (fushat me ngjyrë të kuqe) 

d) Kohën e qëndrimit në parking (shuma në anën e djathtë të tabelës).  
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5.2.1 Përfaqësuesit e automjeteve  

 

Pas vendosjes së të dhënave në tabelë është bërë klasifikimi i automjeteve sipas tipit. 

 
Figura 5.2. Diagrami i klasifikimit të automjeteve sipas tipit. 

Nga diagrami shohim se tipet e automjeteve të cilat e kanë frekuentuar më së shumti këtë parking 

janë:  

- Golf (19%) 

- Opel (13%) 

- Audi (10%). 

Në bazë të përqindjes së frekuentimit të këtyre automjeteve dhe duke i ditur dimensionet gabarite 

të tyre, mund të themi se nuk duhet kalkuluar dimensione të mëdha për një vend parking. 
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Tabela 5.3. Procedura e kalkulimit të akumulimit dhe vëllimit të zonës së parkimit.  

Ora Ora Hyjnë Dalin Akumulimi Vëllimi 

Nga ora Deri ora     20 20 

7:00 8:00 11 0 31 42 

8:00 9:00 12 0 43 55 

9:00 10:00 13 6 50 63 

10:00 11:00 27 5 72 99 

11:00 12:00 22 15 79 101 

12:00 13:00 19 15 83 102 

13:00 14:00 16 17 82 98 

14:00 15:00 3 18 67 70 

15:00 16:00 6 14 59 65 

16:00 17:00 4 21 42 46 

17:00 18:00 5 14 33 38 

18:00 19:00 7 29 11 17 

Shuma 145 154       

 

Akumulimi prej orës 07:00 deri në ora 08:00 paraqet ndryshimin në mes të automjeteve të parkuara në 

mëngjes dhe numrin e automjeteve që dalin gjatë këtij intervali kohor.  Në rastin tonë numri i automjeteve 

në mëngjes ishte 20(automjete), ndërsa numri i automjeteve që u larguan nga parkingu në këtë interval 

kohor ishte 0 (automjete). 

 

A7-8 = Gjendja fillestare - D7-8 = 20+ 11−0 = 31                                             

 

 

Vëllimi prej orës 07:00 deri në ora 08:00 paraqet shumën e akumulimit prej orës 07:00 – 08:00 dhe numrin 

e automjeteve që u parkuan gjatë këtij intervali kohor.  

 

V7-8 = A7-8 + H7-8 = 31+ 11 = 42 

 

 Akumulimi prej orës 08:00 deri në ora 09:00 paraqet ndryshimin në mes të vëllimit në atë interval 

kohor dhe numrit të automjeteve që dalin nga parkingu po ashtu në atë interval kohor. Kjo formë përsëritet 

për të gjitha kohët e matjeve.  
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Figura 5.3. Diagrami i akumulimit dhe vëllimit të automjeteve. 

Nga diagrami vërejmë se si ka ndikuar drejtëpërsëdrejti piku i orës kulmore në akumulimin dhe 

vëllimin e numrit të automjeteve në parking, pra vlera më e lartë e akumulimit dhe vëllimit është 

në orën 13-14, ndërsa vlera më e vogël ndodhë në kohën e largimit të shumicës së automjeteve, 

pra në intervalin 18-19. 

Dimensionet e automjeteve 

Dimensionet e vendit për parkim janë të varura drejtpërsëdrejti nga dimensionet gabarite 

dhe rrezja e kthimit të automjetit. Madhësitë e lartpërmendura ndryshojnë për çdo automjet 

varësisht nga tipi dhe konstruksioni i automjetit. Dimensionet e automjetit janë: 

L – gjatësia e automjetit, 

B – gjerësia e automjetit dhe 

R – rrezja e jashtme gabarite e kthimit [1]. 
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Në bazë të gjerësisë më të madhe bëhet renditja e automjeteve si në tabelën më poshtë: 

Tabela 5.4. Dimensionet gabarite të automjeteve. 

 

Frekuenca relative e automjeteve llogaritet me formulën: 

       𝑓𝑟1=
𝑓1

∑ 𝑓
                           (5.1)  

 f 1 – tregon sa herë është frekuentuar vend parkingu nga i njejti automjet,  

 Σ f – paraqet numrin e përgjithshëm të automjeteve të cilat e kanë frekuentuar vend 

parkingun. 

 

5.2.2  Caktimi i dimensioneve optimale në vendparkim  

 

 Gjatë incizimeve të realizuara në lidhje me frekuentimin e automjeteve dhe dimensionet e tyre për 

parkingun në pronësi të kampusit universitar janë fituar rezultate të dëshirueshme.  

Nga llogaritjet e gjatësisë, gjerësisë dhe parametrave tjerë të paraqitur në tabelën 5.4 fitojmë 

dimensionet optimale për një vendparkim: 2.39 x 4.82 (duke i shtuar gjerësinë prej 0.5[m] dhe 

gjatësinë prej 0.2[m]), të cilat korrespondojnë me besueshmëri kumulative 0.954 [1].  

              Shpenzimet e objektit realizohen me anë të formulës:                                                  

 
 €/diteT

dt

/tkV
NST

rg

g
g 






211
,      (5.2) 

ku janë shënuar me: 

S  -  sipërfaqja për një vendparkim e cila llogaritet me formulën:     
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   cLaBS  ,       (5.3) 

L  -   gjatësia e automjeteve [m], 

B  -  gjerësia e automjeteve [m], 

N  -  numri i vendparkimeve, 

 V1 -  çmimi në [m2] i sipërfaqes së objektit, 

 tg  -  numri i viteve të amortizimit, 

 dr  -  numri i ditëve të vitit kur bëhet pagesa, 

 k   -  përqindja e kamatës, 

 T  -   shpenzimet tjera (mirëmbajtja, pagesa e personelit etj). 

                  Përfitimet gjatë ditës llogariten me shprehjen: 

                               €/dite)1()1( vwNPPT od  ,                     (5.4)  

P0 =1-fr 

 (1 – P0)  - besueshmëria që automjeti nuk do të shërbehet, 

(1 – P)  -  besueshmëria që ekziston së paku një vend i zbrazët, 

N    -   numri i vendeve në vendparkime, 

Ë  -   numri mesatar i ndërrimeve (frekuentimi) të vendeve në vendparkim, 

V   -   çmimi për një vendparkim, 

P0  -   besueshmëria e shërbimit, 

P   -   besueshmëria e vendparkimit të mbushur [1].  
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Tabela 5.5. Llogaritjet e dimensioneve optimale të vend parkimit.  

 

Në tabelën më lartë janë paraqitur dimensionet optimale të vend parkimit, ku në bazë të 

besueshmërisë kumulative prej 0.9548 janë fituar këto dimensione për vend parking:  

 Gjerësia B+a = 2.39  

 Gjatësia L+c = 4.82.  

 

Tabela 5.6. Llogaritja e gjërësisë optimale të kalimit dhe sipërfaqes për parkim të automjeteve 

këndi 90.0    
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Tabela 5.7. Llogaritja e gjëresisë optimale të kalimit dhe sipërfaqes për parkim të automjeteve 

këndi 900.  

  

Duke i përdor të njëjtat parime si tek metoda grafike për caktimin e gjerësisë së kalimit, përmes 

formulave të më poshtme, mund të llogaritet gjerësia e kalimit për: 

Parkimi nën këndin prej 90˚ 

Parkimi me lëvizje prapa të automjetit: 

          (5.5) 

Ku janë: 

R - Rrezja e kthimit të gabaritit të jashtëm të pasëm 

Z - Zona mbrojtëse në anët e automjetit Z=0.5 (m)  

r - Rrezja e kthimit të gabaritit të brendshëm  

a - zona mbrojtëse në mes të automjetit dhe anës së brendshme të vend parkingut (0.250.5) 

m - zona mbrojtëse e automjetit me automjetin fqinj gjatë parkimit (0.5) [1]. 
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Tabela 5.8. Procedura rreth kalkulimit të shpërndarjes relative dhe akumulative. 

Kohëzgjatja e parkimit Numri i parkimeve Shpërndarja relative 

(%) 

Shpërndarja 

akumulative (%) 

deri në 1(h) 17 10.96774194 10.96774194 

prej 1 deri në 3(h) 50 32.25806452 43.2258064 

prej 3 deri në 6(h) 56 36.12903226 79.3548386 

prej 6 deri në 12(h) 32 20.64516129 100 

Gjithsej 155     

 

           Shpërndarja relative, paraqet raportin në mes numrit të automjeteve të parkuara për një orë 

me shumën totale të automjeteve të parkuara gjatë tërë numrimit, e cila shprehet në % dhe llogaritet 

me anë të shprehjen: 

 

SR
 = 17/155 = 0.1096 * 100(%) = 10.96(%)                 (5.6) 

Shpërndarja akumulative, në rastin e parë derisa automjetet qëndrojnë të parkuara deri në një orë, 

atëherë shpërndarja akumulative është e barabartë me shpërndarjen relative, ndërsa për rastet tjera 

kur automjetet qëndrojnë të parkuara më shumë se një orë, atëherë shpërndarja akumulative 

llogaritet me shprehjen: 

 SAP - paraqet shpërndarjen akumulative paraprake.  

 

 

Figura. 5.4.  Diagrami i shpërndarjes relative. 
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Nga diagrami vërejmë se shpërndarja relative më e lartë paraqitet në intervalin kohor prej 3-6 h.  

 

Figura 5.5.  Diagrami i shpërndarjes akumulative. 

Në bazë të diagramit vlera më e lartë e shpërndarjes akumulative paraqitet në intervalin e qëndrimit 

prej 6-12 h, automjetet në këtë parking kanë qëndruar më gjatë, pra koha e qëndrimit prej një orësh 

është e vogël. 

Koficienti i shfrytëzimit të parkimit llogaritet me formulën: 

η =
aut× h

𝑛𝑟.𝑣𝑒𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑣𝑒×12ℎ
=

620𝑎𝑢𝑡× ℎ

100×12ℎ
= 0.51                                          (5.7) 

Koha mesatare e parkimit llogaritet me  anë të formulës: 

𝑡𝑚𝑒𝑠 =
Σaut×h

𝑛𝑟.𝑎𝑢𝑡 
=

620

155
= 4(ℎ)                                                                              (5.8) 

Frekuentimi mesatar llogaritet me formulën: 

𝑓𝑚𝑒𝑠 =
𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒

𝑘𝑜ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒
=

12 ℎ

4 ℎ
= 3                                                         (5.9) 

Prova: 

𝑁𝑟. 𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑣𝑒 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 ×η = 100 × 3 × 0.51 = 155 
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Figura 5.6.  Diagrami i shpërdarjes relative dhe akumulative. 

Tabela 5.9. Koncentrimi i parkimit.  
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Koha e parkimit Numri i automjeteve 

7:00-8:00 20 

8:00-9:00 31 

09:00-10:00 43 

10:00-11:00 50 

11:00-12:00 72 

12:00-13:00 79 

13:00-14:00 82 

14:00-15:00 67 

15:00-16:00 59 

16:00-17:00 42 

17:00-18:00 33 
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Figura 5.7. Diagrami i koncentrimit . 

 

Nga diagrami mund të vërejmë ndryshimin e lakores brenda intervalit 12 orësh, ku ka ulje dhe 

ngritje të numrit të automjeteve. Fillimi i lakores paraqitet në intervalin prej 7-8 me një numër jo 

të madh të koncentrimit, maksimumi i lakores është paraqitur prej orës 11 deri në orën 14 dhe pas 

kësaj kemi zbritje të lakores deri në orën 19, ku edhe kanë përfunduar numërimet.  

Frekuenca e parkimit llogaritet me anë të kësaj formule:  

𝑓 =
𝑛𝑟.𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑗𝑒𝑡𝑒𝑣𝑒

𝑛𝑟.𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑣𝑒
=

155 (𝑎𝑢𝑡)

100 (𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒)
= 1.5                   (5.10) 

𝑓𝑚𝑒𝑠 ×η = 3 × 0.51 = 1.53 

Përmes këtij rezultati të fituar arrijmë të shohim se një vendparking është shfrytëzuar më shumë 

se një herë. 

 

5.2.3  Regjistrimet e automjeteve në bazë të numrit të targave 

 

 Me ndihmën e targave të regjistrimit të automjeteve të parkuara janë fituar të dhënat lidhur  me 

prejardhjen e automjeteve (nga cili qytet i Kosovës vijnë automjetet) të cilat e kanë frekuentuar 
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me së shumti parkingun e shqyrtuar. Përmes tabelave do t’i paraqesim statistikat reale të numrit të 

automjeteve që e frekuentojnë këtë zonë të parkimit, llojin dhe prejardhjen e tyre.   

 

 

Tabela 5.10. Regjistrimi i automjeteve sipas targave.   

Numri i targes Rajoni Përqindja e  

shfrytëzimit të parkingut 

01 Prishtinë 116 

02 Mitrovicë 8 

03 Pejë 8 

04 Prizren 5 

05 Ferizaj 1 

06 Gjilan 6 

07 Gjakovë 3 

  Jashtë Kosove 5 

  Tabela KS 3 

Shuma totale  155 
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Figura 5.8.  Diagrami i regjistrimit të automjeteve sipas rajoneve. 

Në bazë të  diagramit automjetet të cilat më shumë e frekuentuan parkingun ishin nga qyteti i 

Prishtinës, kjo është edhe një vlerë e pritshme pasi që parkingu ndodhet aty. 

 

5.3. Dita e dytë e numërimëve   

 

5.3.1  Përfaqësuesit e automjeteve   

 

Nga rezultati i numërimeve të arritura nga dita e dytë vërejmë të njejtat tipe të automjeteve të 

cilat ishin në ditën e parë të numërimit. Ato automjete ishin: Golf, Opel dhe Audi. 
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Figura 5.9. Klasifikimi i automjeteve sipas tipit. 
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Figura 5.10. Diagrami i akumulimit dhe vëllimit të automjeteve. 

Nga të dhënat e fituara nga diagrami vërejmë se numri më i madh i automjeteve është paraqitur në 

intervalin 12-13.   

  

Figura 5.11.  Diagrami i shpërndarjes relative. 
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Nga diagrami shihet se shpërdarja më e madhe relative është prej 3-6 h, pra automjetet të cilat e 

kaluan kohën e tyre më së shumti në parking ishin në këtë interval kohor. 

 

  

Figura 5.12.  Diagrami i shpërndarjes akumlative. 

  

Figura. 5.13.  Diagrami i shpërndarjes relative dhe akumulative. 

Nga diagrami i shpërndarjes akumulative shihet se vlera më e lartë e saj është paraqitur në 

periudhen prej 6 deri në 12h.   

Koeficienti i shfrytëzimit të parkimit llogaritet me formulën: 

η =
Σaut×h

𝑛𝑟.𝑣𝑒𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑣𝑒×12ℎ
=

577.25𝑎𝑢𝑡×ℎ

100×12ℎ
= 0.48                                                (5.11) 
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Koha mesatare e parkimit llogaritet me anë të formulës: 

𝑡𝑚𝑒𝑠 =
Σaut×h

𝑛𝑟.𝑎𝑢𝑡 (ℎ)
=

577.25

138
= 4.18(ℎ)                                                                  (5.12) 

Frekuentimi mesatar llogaritet me formulën: 

𝑓𝑚𝑒𝑠 =
𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒

𝑘𝑜ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑡𝑎𝑟𝑒
=

12 ℎ

4.18ℎ
= 2.87                                                        (5.13)   

Prova: 

𝑁𝑟. 𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑣𝑒 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 ×η = 100 × 2.87 × 0.48 = 1.38 

 

 

Pra, një vendparking mesatarisht është shfrytëzuar më shumë se një herë.  

 

 

 

Figura 5.14. Diagrami i koncentrimit të automjeteve. 

Numri i koncentrimit të automjeteve në fillimin e incizimit të numërimeve është 25 për shkak të 

orës së hershme, lakorja e arrin pikën më të lartë të saj në intervalin prej 12-13, me numër të 

automjeteve 73 dhe pika e saj përfundon në intervalin 18-19 me 7 automjete.    

Frekuenca e parkimit llogaritet me anë të kësaj formule:  

𝑓 =
𝑛𝑟.𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚𝑗𝑒𝑡𝑒𝑣𝑒

𝑛𝑟.𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑗𝑒𝑣𝑒
=

138(𝑎𝑢𝑡)

100 (𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒)
= 1.3                               (5.14)  
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Figura 5.15.  Diagrami i regjistrimit të automjeteve sipas rajoneve. 

Në bazë të këtij diagrami shihet se automjetet të cilat e frekuentuan më së shumti parkingun ishin 

me targa 01, pra nga qyteti i Prishtnës ( 76%), pastaj vjen Mitrovica, Peja. 

 

5.4  Gjendja aktuale e parkingut  
 

  

 

Figura 5.16. Gjendja aktuale e parkingut. 

Në Figurën më lartë është paraqitur gjendja aktuale e parkingut në pronësi të kampusit 

universitar, ky parking numëron rreth 100 vend parkingje me dimesione 5 x 2.5 m. Parkingu ka 
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një formë të çrregullt, ku edhe na paraqiten forma të ndryshme të parkimit, ai 900 dhe 00. 

Gjerësia e kalimit ndryshon në bazë të formës së parkingut, në pjesën e mesit gjerësia shkon deri 

në 13m.  Pjesa e hyrjes ka një distancë prej 6.27m, kjo pjesë nuk është edhe mirë e rregulluar 

duke penguar kështu qasjen e shpejtë në parking. Sinjalizimi horizontal nuk është i dukshëm, pra 

nuk janë të qarta vend parkingjet, kjo ndikon që automjetet të mos parkohen me  rregull në 

hapësirën që ju takon duke zvogëluar kështu kapacitetin e parkingut. 

 

Figura 5.17. Propozimi i ri i parkingut. 

Në bazë të gjendjes së tanishme të parkingut mendoj se ka vend për përmirësim në formën e 

parkimit. Në pjesën ku është parkimi 00 është menduar që të shkohet me formën e parkimit 600, 

duke u bazuar në këtë formë  rritet numri i vendparkingjeve për 10 vende, gjerësia e kalimit është 

e mjaftushme për manovrim të automjeteve gjatë parkimit.  

 

5.5 Analiza e organizimit të parking garazhës  
 

Parkingu nëntokësor është zhvilluar në dy nivele. Për shkak të terrenit të pjerrët është shkuar me 

një pjerrtësi të rampave brenda parkingut prej 3.57 deri në 5% duke e plotësuar kushtin për 

pjerrtësinë e rampave. Në këtë parking garazhë janë paraparë 705 vend parkime në dy nivele, si 

dhe vend parkime për vetura personale të përsonave më aftësi të kufizuar dhe veturave që bëjnë 

bartjen e tyre.  

Vend parkimi për një automjet ka këto dimensione 2.5 x 5m. Parkimi është i projektuar në këndin 

90 shkallë, ashtu që të jetë i përshtatshëm nëse ndërrohet kahu i lëvizjes përbrenda parkingut 

nëntokësorë.   

Distanca në mes të shtyllave është rreth 7.8m, shtyllat janë të ngjyrosura më ngjyrë reflektuese 

duke ndikuar më mirë tek ngasësit. Lartësia prej një niveli në nivelin tjetër është 2.75m. 

Gjerësitë e rrugëve brenda parking garazhës dhe te hyrje-daljet janë paraparë me gjerësi 3 deri në 

3.5m. 

Për funksonimin adekuat të parking garazhës janë paraparë hapësira adekuate për sigurimin dhe 

funksionimin e ndertesës, ashensorët, sistemi i kontrollit për hyrjet dhe daljet nga lokacioni dhe 

parkingu, pajisjet automatike të pagesave (me kartela dhe kesh), kabina të punëtorëve, WC publike 
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Figura 5.18. Parkimi nën këndin 900. 

 

Niveli i parë nën tokë   

Në këtë nivel ndodhen 257 vend parkingje me dimensione 2.5x5m dhe 14 vend parkingje për 

personat me aftësi të kufizuara. Rampa e parë e cila ndodhet tek hyrja afër “Fakultetit Filologjik” 

ka një pjerrtësi prej 13%, pra bëhet kalimi tek niveli i parë i parkigut nëntokësor. Në hyrje të 

parking garazhës duhet të vendoset shenja për kufizimin e shpejtësisë së lëvizjes.  

Niveli i dytë nën tokë  

Parkimi zhvillohet në rampë të pjerrët në gjysmën e objektit. Në pjesën tjetër, parkimi zhvillohet 

në nivelin -6.9m, meqë rast lidhja me nivelin tjetër bëhet përmes rampës me ramje 5%. Në këtë 

nivel ndodhen 435 vend parkingje me dimensione të njëjta si te niveli tjetër dhe 13 vend parkingje 

për personat me aftësi të kufizuara.  

Parking garazha përmban: 

 Hapësirat e parkimit 

 Rrugët lidhëse  

 Sistemi i pagesës dhe kontrolli i qasjes 

 Zyrat e sigurimit dhe administratës  

 Komunikimi horizontal dhe vertikal 

 WC publike  

 Mbrojtja nga zjarri dhe sigurimi i objektit. 
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6. Aplikimi i sistemeve inteligjente brenda parking garazhës   
 

6.1 Njohuri të përgjithshme për sistemet inteligjente  
 

Një nga problemet kryesore me të cilat përballen qytetet është mbingarkesa dhe parkimi, pra duke 

përdorur sistemin automatik të parkimit i cili bazohet në një teknikë efektive duke përdorur 

teknologjinë në menaxhimin e garazhës mundëson thjeshtimin e këtij procesi. Sistemi inteligjent 

parqet një rrjet elektronik i cili i mundëson përdoruesit që të gjejë një vend të lirë për parking duke 

u bazuar në informacionet teknologjike dhe sensorëve [7].  

Sistemet të cilat përdoren më së shumti tek parkingjet inteligjente janë: 

 Sistemi i bazës së të dhënave,  

 Sistemi i pagesës në mënyrë elektronike, 

 Sistemi elektronik i parkimit të automjeteve. 

Këto lloje të sistemeve tregojnë nëse ka vende të lira ose jo. Me regjistrimin e përdoruesit në 

sistem, atij i krijohet një identifikues unik dhe kur ai krijon  rezervimin, pra përmes rezervimit  

merren të gjitha  të dhënat dhe përmes smartfonëve të tyre llogaritet e gjithë koha, koha e daljes 

ne parking si dhe paratë. Sistemi inteligjent i menaxhimit dhe monitorimit të parking garazhës 

përbëhet nga, niveli më i ulët, duke përfshirë funksionet e sensorit, transmetimi i të dhënave 

krijohet gjatë një niveli të mesëm, dhe niveli i sipërm merret me ruajtjen dhe përpunimin e 

informacionit dhe ndërfaqet e përdoruesit [8]. [13]. 

 

Figura 6.1. Sistemi ineligjent për menaxhim dhe monitorim të parking garazhës [8].  
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6.1.1 RFID Teknologjia   

 

RFID është  teknologji automatike e identifikimit dhe kapjes së të dhënave  që përdor RF 

valë për të transferuar të dhëna midis një lexuesi dhe një objekti të etiketuar. Objektivi është që 

identifikojë, gjurmojë dhe monitorojë objektet.  

Si funksion sistemi RFID?  

Informacionet e të gjitha automjeteve janë të futura në bazën e të dhënave, pra janë të vendosura 

etiketat e përdoruësve, në mënyrë që të gjitha të dhënat të mund të lidhen në sistem. Kur automjetet 

hyjnë, lexuesi i lexon të dhënat e etiketës së automjetit (tabela e regjistrimit) dhe i transferon të 

gjitha të dhënat tek softveri. Pastaj softveri i krahason të dhënat e etiketës dhe të dhënave të cilat 

janë të futura në databazë dhe nëse ID-ja përshtatet atëherë rampa do të hapet dhe nëse është e 

kundërta atëherë do të ndizet alarmi.  

Kur automjeti del nga vend parkingu të dhënat e automjetit kërkohen në bazën e të dhënave, nëse 

është ndonjë automjet i autorizuar dhe nuk ka qasje të autorizuar vetëm në këtë mënyrë automjeti 

mund të dalë nga parkingu, në të kundërtën rampa nuk do të hapet. 

Përparësitë e kësaj teknologjije janë: 

 Mundëson kalkulimin e kohës së qëndrimit të automjetit në vend parking 

   Të dhënat mund të përdoren nga policia (i sigurt).  

 

Figura 6.2. Sistemi RFID.  
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6.1.2 Sensorët ultrasonik   

 

Teknologjia e sensorëve ultrasonik përdoret për të vëzhguar parkimin e makinave. Sensori 

ultrasonik është instaluar mbi çdo parking për të kontrolluar gjendjen e parkingut  në dispozicion 

në çdo vend parking, duke dërguar valë me frekuencë më të madhe se zëri i njeriut. Sensori e matë 

hapësirën kur automjeti afrohet për parkim nëse ka vende të lira.  

 

Figura 6.3. Sensorët  Ultrasonikë. 

 

6.1.3 Sensorët elektromagnetik  

Këta sensorë zbulojnë praninë e automjetit duke zbuluar ndryshimin në fushën elektromagnetike. 

Ata duhet të në afërsi të automjetit, prandaj vendosen nën sipërfaqe. Ata nuk janë të ndjeshëm ndaj 

mjedisit. Këto janë të përshtatshme për parkingje të hapura dhe të mbyllura. Janë  sensorë me valë, 

punojnë me bateri e cila ka një  jetëgjatësi të baterisë prej disa vitesh, të cilët mund të përdoren për 

të zbuluar informacionin e zënies së parkimit në kohë reale. Sensorët duhet të vendosen nën çdo 

vend parkim për të ditur. Megjithatë, është e shtrenjtë instalimi dhe mirëmbajtja e këtyre sensorëve 

në një hapësirë  të gjerë [10].  
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Figura 6.4. Sensorët elektromagnetikë. 

6.1.4 Radarët mikrovalorë  

 

Radarët me mikrovalë transmetojnë rreze (mikrovalë) dhe në bazë të sinjalit të reflektuar 

vlerësojnë shpejtësinë e objektivit në lëvizje. Megjithatë, ai nuk i detekton objektet e palëvizshme. 

Për të eliminuar këtë kufizim, radari Doppler me mikrovalë të dyfishtë mund të përdoret për të 

zbuluar si automjetet në lëvizje ashtu edhe ato të palëvizshme. Këto mund të montohen ose 

vendosen nën sipërfaqe për zbulimin e automjetit. Këta radarë nuk janë të ndjeshëm ndaj mjedisit 

dhe mund të përdoren në parkingje të hapura dhe të mbyllura. Ata duhet të vendosen në çdo vend 

parkim për të zbuluar statusin e zënies së parkimit [11].  
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Figura 6.2. Radari mikrovalorë. 

6.1.4 Sistemi ANPR  

 

Sistemi i njohjes automatike të targave (ANPR) është një teknologji e avancuar e krijuar për të 

lexuar targat e regjistrimit të automjeteve kur ato hyjnë dhe dalin nga ambientet e parkimit të 

makinave. Targat regjistrohen në hyrje dhe dalje, imazhet ruhen në mënyrë të sigurt dhe vuloset 

koha - automjetet e identifikuara hyjnë në parking. Pas hyrjes në parkingun e makinave, pronarëve 

të automjeteve do t'u kërkohet të fusin numrin e tyre të regjistrimit në një makinë biletash për të 

vërtetuar mbërritjen e tyre. Disa parkingje makinash do të kërkojnë pagesën ose vërtetimin e lejes 

(e njohur si leje) nëpërmjet një aplikacioni smartphone ose një tableti [12].  

 

Figura 6.3. Sistemi ANPR [12]. 
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6.1.5 Kamerat CCTV (Closed Circuit TeleVision)  

 

CCTV kamera përbëhet  nga të paktën një kamerë,  monitor dhe regjistrues. CCTV funksionon 

nga kamera  duke marrë një sekuencë konstante imazhesh që më pas transmetohen me kabllo ose 

me valë (në varësi të llojit të sistemit të zgjedhur) në pajisjen e regjistrimit dhe më pas në monitorin 

e ekranit, i cili i mundëson një individi të shohë sekuencën e imazhet si pamje video. Në varësi të 

llojit të kamerave të përdorura, ato mund të kenë gjithashtu aftësinë për të zmadhuar dhe zvogëluar 

dhe rrotulluar në 360 gradë. 

 

Figura 6.4. Kamerat CCTV.  

 

 

6.2 Aplikimi i sistemeve inteligjente në parking garazh  
 

Në parking garazh është menduar të shkohet më teknologjinë e sistemit të udhëzimit për parking 

(Parking Guidance System). 

Çfarë është Sistemi i udhëzimit për parking (PGS)? 

Sistemet e udhëzimit të parkimit (PGS) janë një formë teknologjie që është krijuar për drejtuesit 

që tu ofrojnë atyre informacione parkimi në kohë reale.  PGS është një formë e avancuar e 

numërimit të automjeteve ose zbulimit të automjeteve që ofron të dhëna dinamike për të 

lehtësuar qarkullimin e automjeteve brenda parkingut. Kjo teknologji zakonisht aplikohet më 

shumë në parkingje shumëkatëshe, mirëpo mund të përdoret edhe në vende të ndryshme. 
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Këto sisteme përdorin disa komponentë të ndryshëm për të maksimizuar përdorimin e tyre, nga 

komunikimi te monitorimi i trafikut, deri te shenjat e mesazheve të ndryshueshme (VMS). 

 

Të jesh në gjendje të gjesh shpejt dhe me lehtësi një vend parkimi ka një sërë përfitimesh, të cilat 

do t'i shqyrtojmë së shpejti. Më e dukshme është heqja e stresit për të gjetur një vend parkimi të 

lirë. Kjo është një formë e monitorimit të trafikut, duke studiuar trafikun në hyrje dhe në dalje me 

programe dhe të dhëna të ndryshme.  

Komponentët kryeosre të këtij sistemi janë: 

 Automjetet – Pra pa praninë e tyre nuk do të jeni në gjendje të numëroni dhe menaxhoni 

këtë sistem. Sistemi mbështetet në "të dhënat" e tyre të reja të automjeteve për të 

funksionuar në mënyrë efektive. 

 Shenjat - përdorimi i sinjalistikës së parkimit është një pjesë thelbësore për të ndihmuar 

njerëzit të gjejnë një vend të lirë në parking. Ato shpesh japin informacionin në hyrje dhe 

gjatë udhëtimit tuaj të parkimit.  

 Detektorët - teknologjia që detekton nëse ka automjet në një hapësirë, kjo mund të jetë në 

disa forma të ndryshme. Por në thelb ka aftësinë të dijë kur një automjet është në parking  

dhe kur e ka lënë atë.  

 Treguesit - këto zakonisht janë dritat LED mbi një vend të zbrazët që nxjerrin në pah ose 

'tregojnë' ku mund të parkoni. Si rregull, jeshilja përdoret për një vend të lirë, dhe e kuqja 

për një hapësirë të padisponueshme.  

 Sistemet e kontrollit - kjo është qendra ku mblidhet informacioni dhe shpërndahet në 

elemente të ndryshëme. Mbledhja e të dhënave për automjetet dhe vendet e parkimit, 

përcjellja e tyre në tabela dhe rrjedhimisht tek drejtuesit e automjeteve.  

 Sistemi i rrjetit  - lloji i teknologjisë mund të ndryshojë nga modeli në model, por kushti 

thelbësor është që i gjithë sistemi dhe hapësirat e parkimit janë të lidhura në mënyrë që të 

gjitha të mund të komunikojnë të dhëna në kohë reale.  

 

Si funksionon sistemi i udhëzimit për parking ?  

Mënyra më e shpeshtë se si funksonon PGS është: 

1. Automjeti ‘skanohet’ kur hyn në parking, përmes ALPR (Automatic License Plate 

Recognition) kamerave, pra është një sistem i përbërë nga kamera me softuer ANPR që 
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janë në gjendje të zbulojnë dhe lexojnë targat, të konvertojnë informacionin në targa në një 

format dixhital dhe të dërgojnë rezultatin në sistemet e përpunimit, si në një sistem kontrolli 

aksesi, në një sistem tarifimi ose të sistemi i menaxhimit të parkimit. 

 

Figura 6.5. Kamerat ALPR.  

2. Pasi që është bërë skanimi përmes kamerave ALPR aty është e vendosur pajisja për marrjen 

e tiketës  në mënyrë që të kryhet pagesa për qendrimin në parking garazhë.  

  

Figura 6.6. Pajisja për marrjen e tiketës.   

3. Informaconet të cilat shfaqen në tabelë drejtojnë drejtuesit në hapësirat e hapura. Kjo mund 

të jetë duke u treguar atyre se sa hapësira janë në nivelin e tyre, në një seksion të caktuar 

të parkingut, apo edhe poshtë çdo rreshti të strukturës së parkimit.  
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Figura 6.7. Shfaqja e informacioneve në tabelë.  

4. Treguesit e hapësirës së parkimit përdoren për të theksuar se ku janë hapësirat e lira. 

Zakonisht përdoret përdorimi i LED-ve, ngjyra e gjelbërt tregon se vend parkingu ëshë i 

lirë ndërsa e kuqja se është i lirë. Pasi një automjet  parkohet  në hapësirë, bëhet zvogëlimi 

i numrit të hapësirave të lira në dispozicion.   

 

Figura 6.8. Sensorët LED.  
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Sistemi PGS (Parking Guidance System) duhet të monitorohet përmes softuerëve të ndryshëm, 

pra ky sistem duke u bazuar në kamerat ANPR ose ALPR përbëhet nga:  

 një aparat fotografik,  

 softuer i nevojshëm për përpunimin e imazhit,  

 një kompjuter,  

 sistemi për analizë dhe njohje.  

 

 

Figura 6.9.  Sistemi i përbërjes së ANPR. 

 

Cilat janë përparësitë e aplikimit të këtij sistemi?  

Sistemet e udhëzimit të parkimit ofrojnë një gamë të gjerë përfitimesh si për drejtuesit ashtu 

edhe për operatorët. 

 Për drejtuesit – më pak harxhime të karburantit për shkak të kohës më të shpejtë për gjetjen 

e një vend parkingu. Ky sistem ndihmonë në përshpejtimin e gjetjes së një hapësire, 

zvogëlonë kohën tuaj të udhëtimit dhe do të thotë që mund të arrini më shpejt në 

destinacionin tuaj.  
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Redukton stresin - krijimi i një mjedisi më të lehtë parkimi largon stresin e përpjekjes për të 

gjetur një vend parking të lirë. Duke ditur se do të gjeni n një vend të lirë, e bën të gjithë procesin 

më të thjeshtë.  

Për operatorin - për shkak se operojnë në kohë reale,  do të thotë që njerëzit që janë duke kërkuar 

ndonjë parking do të marrin informacione të përditësuara se ku janë pikat dhe madje sa hapësira 

janë në katin e tyre shumëkatësh, nëpërmjet tabelave të ndryshueshme të mesazheve. Përmes këtij 

sistemi operatori ka më shumë të dhëna në lidhje me automjetet të cilat e frekuentojnë.  

 

Në rast se paraqitet ndonjë defekt në sistemin PGS, duhet gjithnjë të jetë në dispozicion kabina 

fizike në të cilën është puntori fizik, i cili do të luaj rolin e sistemit automatik të rampës pra, iu 

mundëson kalimin e automjeteve duke ju dhënë tiketën dhe bën ngritjen e rampës. Ky profesion 

gjithnjë e më shumë është duke u zbehur për shkak të zhvillimit të teknologjisë.  

 

Figura 6.10. Kabina fizike. 
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7. Përfundimi  
 

Në bazë të hulumtimit dhe analizimit të faktorëve gjatë projektimit të parking garazhës mund të 

themi se parking garazha e plotëson njërin nga faktorët kryesor i cili është afërsia me objektet e 

rëndësishme. Nevoja për parking çdo ditë e me shumë po rritet, për shkak të rritjes së shkallës së 

motorizimit. Prishtina ka mungesë të parkingjeve të rregullara dhe ka mungesë të pranisë së 

teknologjisë më të avancuar, duke i rritur kështu vonesat kohore për parkim dhe duke penguar në 

të njëjtën kohë qarkullimin e automjeteve.   

Rruga M9 është njëra ndër rrugët më të ngarkuara të qytetit; pranë kësaj rruge ndodhet parkingu 

ai para Fakultetit Filologjik, i cili përfshin rreth 100 vend parkingje, secili vend parking 

shfrytëzohet më shumë se një herë, domethenë një numër i madh i automjeteve kyçen nga rruga 

për të vazhduar tek parkingu. Shtimi i një parking garazhe me një kapacitet të madh për parking 

rreth 705 vend parkingje mund të krijojë kolona të gjata dhe tollovi në trafik. 

Parking garazha posedon dy hyrje/dalje me pjerrtësi të ndryshme, qasja numër 2 do të paraqesë 

problem për shkak se është më afër udhëkryqit, udhëkryq ky i cili është i rregulluar me sinjalizim 

ndriçues dhe është mjaft i frekuentuar. Secila fazë e përmbanë kohën sa do të zgjasë, kjo kohë nuk 

do të mund të shfrytëzohet nga shumica e automjeteve pë shkak se një pjesë e tyre kthehen për të 

hyrë në parking garazhë.  

Gjatë ndërtimit të parking garazhave duhet të ekzistojnë rrugët lidhëse, një rrugë e cila e devijon 

nga rruga kryesore, mirëpo tek parking garazha në fjalë nuk është menduar një gjë e tillë në projekt. 

Në mungesë të kësaj është menduar të shtohet nga një shirit për shpejtim/ngdalësim te të dyjat 

qasje.   

Problemin tek qasja numër 2 jemi munduar ta zgjedhim duke e zhvendosur atë më largë udhëkryqit 

në mënyrë që të mos ndikojnë hyrjet/daljet në udhëkryq. Tek qasja 2 më ndihmën e disnivelit të 

ofruar nga pozita gjeografike e terrenit do të ishte në interes projektimi i një nënkalimi. Këtë 

propozim e bën të mundshëm edhe hapësira e nevojshme e cila mund të shfrytëzohet për një 

projektim të tillë. Ky nënkalim po ashtu do të ndihmonte automjetet të cilat dalin nga qasja 2 në 

rrugën “Xhorxh Bush“ dhe kanë për qëllim lëvizjen në drejtim të udhëkryqit në fjalë, po ashtu 

hyrjeve nga kjo rrugë do të iu kursente kohë dhe shpenzime, po ashtu do të i ndihmonte edhe 

udhëkryqit në fjalë, duke mos krijuar vonesë të panevojshme të automjeteve në trafik. Në bazë të 

këtij propozimi do të ulet niveli i shërbimit nga D në C.  

Aplikimi i sistemeve inteligjente do të mundësonte kursim në kohë dhe lirim sado pak të 

kolonave të gjata. Gjatë hulumtimit është menduar se një nga sistemet inteligjente që do të 

përshtatej ëshë sistemi udhëzues i parkimit. Ky sistem në bazë të teknologjisë të avancuar tregon 

sa vende janë të lira dhe në cilin kat. Në bazë të kamerave ALPR do të bëhet skanimi i targave 

ku regjistrohen më shumë të dhëna për automjetin në softuer, duke qenë kështu më të sigurt në 
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rast të ndonjë vjedhjeje. Ky lloj teknologjie mund të lidhet edhe me telefonat mobilë, ku 

shfrytëzuesit mund të shohin nëse ka vende të lira ose jo, gjithashtu mund të bëjnë edhe pagesën.   
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