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1

HYRJE
Aksidentet e trafikut kanë zënë vendin e tretë në botë për nga numri i vdekjeve pas viktimave

të shkaktuara nga luftërat dhe nga sëmundjet e ndryshme. Aksidentet në trafikun rrugor ende mbeten
shqetësim për njerëzimin e sidomos me rritjen e shkallës së motorizimi, është shtuar edhe numri i
aksidenteve në rrugë.
Bota e zhvilluar ka bërë progres në lidhje me analizën e aksidenteve në komunikacionin rrugor
duke botuar dhe publikuar libra dhe punime shkencore të ndryshme në lidhje me shpejtësinë e
lëvizjes së automjeteve të përfshira në aksident. Pas shkaktimit të aksidentit, pyetja më e shpeshtë
dhe pyetja që ngritë më së shumti kureshtjen e njerëzve dhe sistemit të drejtësisë është,
SHPEJTËSIA E LËVIZJES SË AUTOMJETEVE PARA AKSIDENTIT, dhe veprimet e ngasësve
para aksidentit.
Gjatë goditjeve këndore të automjeteve, e sidomos kur automjetet goditen në pjesën anësore e në
veçanti në ato raste kur automjeti goditet në dyer të automjetit, ende mbetet shqetësim edhe për
prodhuesit e automjeteve pasi pjesa e mesme e karrocerisë është pjesa ku qëndrojnë ngasësi dhe
udhëtarët e automjeteve dhe e njëjta pjesë mbetet ndër pjesët më të ndjeshme gjatë goditjes së
automjeteve tjera. Gjatë punimit të diplomës, do të analizohen ndeshjet-goditjet anësore në
automjete të cilat ishin të përfshira në aksidente duke përdorur literaturë të ndryshme dhe softuer për
analizë të aksidenteve këndore.
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PËRSHKRIMI I AKSIDENTEVE

Ne këtë kapitull janë analizuar katër raste studimore, të cilat janë treguar në detale në vazhdim
2.1.1. RASTI I PARË STUDIMOR
2.1.1.1 Të dhënat disponuese
Në materialin që e kemi siguruar në lidhje me trajtimin e rastit të aksidentit kemi:
-

Kallëzimi penal,

-

Skica e vendit të ngjarjes më përpjesë 1:200 me matjet e bëra në vendin e aksidentit,

-

Fotografitë e vendit të aksidentit dhe automjeteve si dhe dokumentacionin e automjeteve,

-

Video incizimi nga kamerat e sigurisë etj.

2.1.1.2 Përshkrimi i vendit të aksidentit
Aksidenti është shkaktuar në udhëkryqin e rrugës regjionale R-126 ,,Ali Ajeti” dhe rrugën
lokale ,,Hasan Ramadani” në Podujevë.

Foto 1. Harta e vendit të aksidentit për rastin 1. Pamje satelitore Google Maps.
Faton BUNJAKU
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Foto 2 Harta e vendit të aksidentit për rastin 1. Pamje nga Gjeoportali.

2.1.1.3.Automjetet e përfshira në aksident
Në aksident ishin të përfshira dy automjete në lëvizje, automjeti 1 ishte duke lëvizur në
rrugën regjionale nga drejtimi i fshatit Sfeqël në drejtim të qytetit të Podujevës ndërsa ngasësi me
automjetin B ishte duke lëvizur në rrugën lokale ,,Hys Popova” në drejtim të rrugës regjionale
,,Hasan Ramadani” dhe kishte marr veprim kthimi në të djathtë.
2.1.1.4. Përshkrimi i zonës dhe rrugës
Aksidenti ishte shkaktuar në udhëkryq të formës plus (+), i pa sinjalizuar me shenja të trafikut.
Rrugët janë të asfaltuara pa dëmtime të sipërfaqes së rrugës që mund të ndikojnë në sigurinë e
automjeteve gjatë lëvizjes. Aksidenti është shkaktuar në vendbanim. Sipërfaqja e rrugës ishte e terur.
Kushtet e dukshmërisë natë Errësirë. Në kahen në të cilin ishte duke lëvizur automjeti 1, rruga ishte
me pjerrtësi gjatësore (të lehtë) në ngritje ndërsa nga kahjen në të cilën ishte duke lëvizur automjeti
2 rruga ishte e rrafshët.
2.1.1.5.Pasojat e aksidentit
Në aksident ishin shkaktuar lëndime trupore dhe dëmtime materiale në automjete. Në
automjetin 1 ishin ngasësi i rritur, dy udhëtar të rritur dhe një i mitur, ndërsa në automjetin 2 ishte
vetëm ngasësi i rritur.
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2.1.1.6.Dëmtimet në automjete
Automjetin 1 ka pësuar dëmtime në pjesën e përparme të anës së djathtë (foto 3). Dëmtimet
shihen në pjesën e përparme të anës së djathtë që janë më të theksuara ndërsa në pjesën e përparme
të anës së majtë nuk kishte dëmtime të shkaktuara.

Foto 3 Dëmtimet e automjetit 1.

Automjeti 2 ka pësuar dëmtime në krahun e majtë pjesa e përparme e automjetit (foto 4).

Foto 4 Dëmtimet e automjetit 2

Në bazë te analizës së dëmtimeve që kanë pësuar, të dy automjetet mund të konstatohet se
ngasësi me automjetin 1 në momentin e kyçjes së automjetit 2 në rrugë, kishte marr veprim
manovrimi me timon në të majtë me qëllim që t’i shmanget aksidentit të ikjes në të majtë dhe me
pjesën e përparme të djathtë e kishte goditur automjetin 2 në krahun e majtë pjesa e përparme.
2.1.1.7.Përshkrimi i gjurmëve të gjetura në vendin e aksidentit
Në vendin e aksidentit ishte gjetur një gjurmë e frenimit e automjetit A (1), e cila rrotë ka
frenuar me gjatësi prej 20 metër deri te pika e kontaktit me automjetin B (2). Në vendin të ngjarjes
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ishte gjetur pika e kontaktit në mes automjeteve, gjurmë të bartjes të dy automjeteve si dhe pozitat
përfundimtare të automjeteve pas aksidentit.
|Buki Petroll

Minimarket

PF
Fsh Sfeqël

PO

Rr-Ali Ajeti
1

A

20.00 m

31
2
B

A

4
10.50m

5.26m

B

6.00m

Rr-Hasan Ramadani

Skica 1 Skica e vendit të ngjarjes e punuar nga zyrtarët policor me përpjesë 1:200.
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RASTI I DYTË STUDIMOR

2.2.1.1 Të dhënat disponuese
Në materialin që e kemi siguruar në lidhje me trajtimin e rastit të aksidentit kemi:
-

Kallëzimi penal,

-

Skica e vendit të ngjarjes më përpjesë 1:200 me matjet e bëra në vendin e aksidentit,

-

Fotografitë e vendit të aksidentit dhe automjeteve si dhe dokumentacionin e automjeteve,

2.2.1.2 Përshkrimi i vendit të aksidentit
Aksidenti është shkaktuar në rrugës nacionale N2/25 në fshatin Prugoc afër udhëkryqit që
qon në drejtim të fshatit Barilevë (Foto 5).

Foto 5 Harta e vendit të aksidentit për rastin 2. Pamje satelitore Google Maps.
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Foto 6 Harta e vendit të aksidentit për rastin 2. Pamje nga Gjeoportali.

2.2.1.3 Të përfshirët në aksident
Në aksident ishin të përfshira dy automjete në lëvizje, automjeti 1 ishte duke lëvizur në
rrugën nacionale nga drejtimi i rrugës N25 kah rruga N2 ndërsa ngasësi me automjetin 2 ishte duke
u kyçur nga parkingu në rrugë me qëllim që të kthehet në të majtë.
2.2.1.4 Përshkrimi i zonës dhe rrugës
Aksidenti ishte shkaktuar në rrugë afër udhëkryqit (+), i sinjalizuar me shenja vertikale të
trafikut. Rruga është e asfaltuara pa dëmtime të sipërfaqes së rrugës që mund të ndikojnë në sigurinë
e automjeteve gjatë lëvizjes. Sipërfaqja e rrugës ishte e terur, kushtet e dukshmërisë ditë. Kufizimi i
shpejtësisë është sipas rregullave të trafikut 80 km/h. Në drejtimin në të cilin ishte duke lëvizur
automjeti 2, rruga ishte e rrafshët.
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2.2.1.5 Dëmtimet në automjete
Në automjetin 1 dëmtimet e shkaktuara ishin në pjesën e përparme të këndit të djathtë dhe në
pjesën anësore

Foto 7 Dëmtimet e automjetit 1.

Në automjetin 2, dëmtimet ishin në krahun e majtë të pjesës së përparme të automjetit.

Foto 8 Dëmtimet e automjetit 2.

2.2.1.6 Përshkrimi i gjurmëve të gjetura në vendin e aksidentit
Në vendin e aksidentit ishte gjetur pika e kontaktit në mes të automjeteve që ishte në anën e
djathtë të rrugës shikuar drejtimin e lëvizjes së automjetit B, gjurmë të bartjes së automjeteve deri te
pozitat përfundimtare si dhe pozitat përfundimtare të automjeteve pas aksidentit.
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Fsh. B

Aksident komunikacioni rrugor
Nr I rastit: XXXX AR XXX
Data XXX Ora 08:10h
Lokacioni : Rr. B-M në fsh. xxx
Metoda e matjeve : Koordinative
Shkalla e përpjestimit: 1:200
Skicoi: N-N # 0000

Trotuar

1

A
PF

PO

Vija bazë

5.26m
A

MARKET

Fsh. Milloshevë

Legjenda:
PF-Pika fikse kandi I marketit
PO- Skaji I djathtë I rrugës drejtimi B-M
Automjeti-A- Daimler Chrysler, ngjyrë hiri metalike, me targa 01-XXX-XX
Automjeti-B- BMW 3C, ngjyrë e zezë, me targa 01-XXX-XX
Nr.-1- Gjurmë të gdhendjes në rrugë dhe fillimi I trajektores së lëvizjes të automjetit
2, ku është lokalizuar edhe pika e kontaktit ne mes të automjeteve 1 dhe 2.
Nr.-2-Dalja nga rruga e automjetit 2

63.10m

Fsh. Besi

2

B

Shtepia e Hilmi
Kutllovici

Gjurmë të gdhendjes në
bordurën (skajoren) e rrugës

Trotuar

Fsh. M
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Trotuar

Fsh. Barilevë

Trotuar

Rr. Rrustem Dragusha
( e shtruar me zhavor)

B

Barilevë
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Skica 2 Skica e punuar nga zyrtarët policor me shkallë përpjesëtimi.

2.2.1.7 Ngasësit dhe udhëtarët në automjete
Në të dy automjetet ishin vetëm ngasësit e automjeteve të rritur.
2.2.1.8 Pasojat e aksidentit
Në aksident ishin shkaktuar lëndime trupore, dëmtime materiale në automjete dhe gërvishtje
në mur.
Të dhënat për analizë të aksidentit:
Raporti i aksidentit, skica me shkallë përpjesëtimi nga matjet e vendit të aksidentit, fotografitë e
vendit të aksidentit dhe automjeteve.

Faton BUNJAKU

18

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
DIPLOME

2.3

PUNIM

2021

RASTI I TRETË STUDIMOR.

2.3.1.1 Të dhënat disponuese
Në materialin që e kemi siguruar në lidhje me trajtimin e rastit të aksidentit kemi:
-

Kallëzimi penal,

-

Skica e vendit të ngjarjes më përpjesë 1:200 me matjet e bëra në vendin e aksidentit,

-

Fotografitë e vendit të aksidentit dhe automjeteve si dhe dokumentacionin e automjeteve,

2.3.1.2 Përshkrimi i vendit të aksidentit
Aksidenti është shkaktuar në rrugës udhëkryqin e rrugëve lokale ,,Agim Ramadani” dhe
,,Eqrem Qabej” në Prishtinë, (udhëkryqi te Mensa e studentëve).

Foto 9. Harta e vendit të aksidentit për rastin 3. Pamje nga Google Maps.
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Foto 10. Harta e vendit të aksidentit për rastin 3. Pamje nga Gjeoportali.

2.3.1.3 Të përfshirët në aksident
Në aksident ishin të përfshira dy automjete në lëvizje, automjeti 1 që ishte duke lëvizur në
rrugën ,,Eqrem Qabej” në drejtim të lagjes Kodra e Diellit dhe automjeti 2 që para aksidentit ishte
duke lëvizur nga drejtimi i Xhamisë së Llapit në drejtim të Fakultetit Teknik.
2.3.1.4 Përshkrimi i zonës dhe rrugës
Aksidenti ishte shkaktuar në udhëkryq të formës “PLUS” (+), i sinjalizuar me shenja
horizontale dhe vertikale të trafikut ku përparësia e kalimit ishte e rregulluar me shenja ndriçuese të
trafikut (Semafor). Rruga është e asfaltuara pa dëmtime të sipërfaqes së rrugës që mund të ndikojnë
në sigurinë e automjeteve gjatë lëvizjes. Sipërfaqja e rrugës ishte e terur, kushtet e dukshmërisë ditë.
Kufizimi i shpejtësisë është sipas rregullave të trafikut për zonë të banuar 50 km/h. pozita e
udhëkryqit është e pjerrët me pjerrtësi gjatësore dhe tërthore shikuar drejtimet e lëvizjes së dy
automjeteve.
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2.3.1.5 Dëmtimet në automjete
Në automjetin 1 dëmtimet ishin në krahun e majtë të pjesës së përparme.

Foto 11. Dëmtimet në automjetin 2.

Në automjetin 2 dëmtimet e shkaktuara ishin në pjesën ballore të djathtë të automjetit.

Foto 12. Dëmtimet në automjetin 1.
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2.3.1.6 Përshkrimi i gjurmëve të gjetura në vendin e aksidentit
Në vendin e aksidentit ishte gjetur pika e kontaktit në mes të automjeteve që ishte në drejtim
të lëvizjes së automjeteve para aksidenti, gjurmë të frenimit të automjetit B para kontaktit si dhe
gjurmë të bartjes së automjeteve pas kontaktit deri te pozitat përfundimtare të automjeteve pas
Rr.Agim Ramadani

aksidentit.

Aksident komunikacioni rrugor
Numri i rastit: XXX-AR XXXX
Data: XX.XX.XXXX Ora:16:20h
Lokacioni: Udhëk. rr. A.Ramadani-E. Qabej, në Prishtinë
Përpjesa: 1:200
Metoda: Koordinative
Skicoi: XXXXXXXX # XXXX

Menza e Studentëve

5

A
2

4
B

0.72m

3
1

3.95m

Rr.Agim Ramadani

PF/PO

Eqrem Qabej

Legjenda:
A-Automjeti VW passat 3BG me targa 01-XXX-XX
B-VW Golf 1HXO me targa 01-XXX-XX
PF/PO-Është marr skaji i ndarjes fizike në kryqëzim rr. Agim
Ramadani-Eqrem Qabej
Nr-1- Pika e kontaktit ne mes te auto. 1 dhe 2
Nr-2 dhe 4 -Fillimi gjurmës frenimit auto. B
Nr-3-Fillimi gjurmës frenimit auto. A
Nr-5-Pjesë të shkëputura nga (mbrojtësi parëm) nga auto. B

Rr.Agim Ramadani

Skica 3. Skica e punuar nga zyrtarët policor me shkallë përpjesëtimi.
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2.3.1.7 Ngasësit dhe udhëtarët në automjete
Në automjetin 1 ishte vetëm ngasësi i automjetit i rritur, ndërsa në automjetin 2 ishte ngasësi
dhe dy udhëtar të rritur.
2.3.1.8 Pasojat e aksidentit
Në aksident ishin shkaktuar lëndime trupore dhe dëmtime materiale në të dy automjet.

Të dhënat për analizë të aksidentit:
Raporti i aksidentit, skica me shkallë përpjesëtimi nga matjet e vendit të aksidentit, fotografitë e
vendit të aksidentit dhe automjeteve.
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2.4.1.1 2.4.1.1 Të dhënat disponuese
Në materialin që e kemi siguruar në lidhje me trajtimin e rastit të aksidentit kemi:
-

Kallëzimi penal,

-

Skica e vendit të ngjarjes më përpjesë 1:200 me matjet e bëra në vendin e aksidentit,

-

Fotografitë e vendit të aksidentit dhe automjeteve si dhe dokumentacionin e automjeteve.

2.4.1.2 Përshkrimi i vendit të aksidentit
Aksidenti është shkaktuar në rrugës udhëkryqin e rrugëve lokale ,,Ahmet Krasniqi” dhe
,,Ferid Curri” në Prishtinë.

Foto 13. Harta e vendit të aksidentit për rastin 4. Pamje nga Google maps.
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Foto 14. Harta e vendit të aksidentit për rastin 4. Pamje nga Gjeoportali.

2.4.1.3 Të përfshirët në aksident
Në aksident ishin të përfshira dy automjete në lëvizje, automjeti 1 që ishte duke lëvizur në
,,Ferid Curri” nga drejtimi i “Film City” në drejtim të rrugës ,,Ahmet Krasniqi” dhe automjeti 2 që
para aksidentit ishte duke lëvizur në rrugën ,,Ahmet Krasniqi” nga drejtimi i qendrës së qytetit të
Prishtinës në drejtim të rrugës N2 që lidhë Prishtinën me Mitrovicën.
2.4.1.4 Përshkrimi i zonës dhe rrugës
Aksidenti ishte shkaktuar në udhëkryq të formës “T”, i sinjalizuar me shenja horizontale dhe
vertikale të trafikut. Rrugët janë të asfaltuara pa dëmtime të sipërfaqes së rrugës. Sipërfaqja e rrugës
ishte e terur, kushtet e dukshmërisë ditë. Kufizimi i shpejtësisë është sipas rregullave të trafikut për
zonë të banuar 50 km/h. Pozita e udhëkryqit është me pjerrtësi të vogël gjatësore dhe tërthore shikuar
drejtimet e lëvizjes së dy automjeteve.
2.4.1.5 Dëmtimet në automjete
Në automjetin 1 dëmtimet ishin në krahun e majtë të pjesës së përparme të automjetit ndërsa
në automjetin 2 dëmtimet ishin në pjesën ballore të djathtë të automjetit.
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Foto 15. Dëmtimet në automjetin 2.

Foto 16. Dëmtimet në automjetin 2.

2.4.1.6 Përshkrimi i gjurmëve të gjetura në vendin e aksidentit
Në vendin e aksidentit ishte gjetur pika e kontaktit në mes të automjeteve që ishte afër mesit
të rrugës ,,Ahmet Krasniqi” si dhe gjurmë të bartjes së automjeteve pas kontaktit deri te pozitat
përfundimtare e automjeteve pas aksidentit.
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2.2
0

3.32m

Skica 4. Skica e punuar nga zyrtarët policor me shkallë përpjesëtimi.

2.4.1.7 Ngasësit dhe udhëtarët në automjete
Në automjetin 1 ishin vetëm ngasësi i automjetit i rritur, ndërsa në automjetin 2 ishte ngasësi
dhe një udhëtar i rritur.
2.4.1.8 Pasojat e aksidentit
Në aksident ishin shkaktuar lëndime trupore dhe dëmtime materiale në të dy automjet. Të
dhënat për analizë të aksidentit:
Raporti i aksidentit, skica me shkallë përpjesëtimi nga matjet e vendit të aksidentit, fotografitë e
vendit të aksidentit dhe automjeteve.
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KOEFICIENTI I FËRKIMIT DHE PJERRTËSITË GJATËSORE DHE
TËRTHORE
Koeficienti i fërkimit
Koeficienti i fërkimit µ është një vlerë numerike në mes të dy sipërfaqeve të veçanta të cilat

janë në kontakt njëri me tjetrin. Koeficienti i fërkimit paraqet raportin në mes të forcës fërkimit FT
dhe forcës normale FN të cilat veprojnë në sipërfaqe kontaktuese. Koeficienti i fërkimit caktohet
me shprehjen:
𝐅

µ=𝐅𝐓 përkatësisht 𝑭𝑻 = µ ∗ 𝑭𝑵
𝐍

Forca e aplikuar
FT

Ff
FN

Figura 1. Paraqitja skematike e forcës së fërkimit.

Ku janë:
µ – Koeficienti i fërkimit,
𝑭𝒇 – Forca e fërkimit,
𝑭𝑻 – Forca fërkimit,
𝑭𝑵 – Forca normale.
3.2

Forca e fërkimit në rrafshin horizontal
Nëse një trup rrëshqet në një sipërfaqe të caktuar paraqitet forca që bënë rezistencë në lëvizje,

që quhet forcë e fërkimit. Ekziston forca e fërkimit gjatë qetësisë që quhet fërkim statik dhe forcën
e fërkimit gjatë rrëshqitjes që quhet fërkim dinamik.
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Koeficienti i fërkimit statik është më i madh se koeficienti i fërkimit dinamik.

µS > µ D
Forca e fërkimit statik është:
𝐹𝑓𝑠 = µ𝐬 ∗ 𝑁 = µ𝑠 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔
Forca e fërkimit dinamik është:
𝐹𝑓𝐷 = µd ∗ F𝑁
Ku janë:
𝐹𝑓𝑠 – Forca e fërkimit statik,
FfK – Forca e fërkimit dinamik,
FN – Forca normale,
µS – Koeficienti statik i fërkimit,
µd – Koeficienti dinamik i fërkimit.
3.3

Koeficienti statik i fërkimit
Koeficienti statik i fërkimit quhet koeficient i fërkimit ose koeficient i ngjitjes (µS). Vlerat e

këtij koeficienti caktohen në mënyrë eksperimentale. Koeficienti i fërkimit të pneumatikut dhe
shtresës së rrugës varet edhe nga një varg i parametrave, prej të cilave ndikim më të madh kanë:


Lloji dhe materiali i rrugës,



Gjendja e sipërfaqes së rrugës (e vrazhdët, e lëmuar, etj),



Gjendja e rrugës duke i marr parasysh kushtet atmosferike (klimatike),



Lloji i gomës, duke marr parasysh materialin dhe realizimin e shtresës së protektorit
(sipërfaqes shkelëse të pneumatikut),



Lloji i gomës për nga konstruksioni (diagonal, radial),



Shtypja e ajrit në gomë,



Shpejtësia e ngasjes,



Temperatura e rrethinës,



Temperatura në sipërfaqen kontaktuese dhe



Vetitë elastike dhe plastike të gomës.

Nga analiza e të gjithë këtyre faktorëve mund të nxirret përfundimi se ndikim më madh në
realizimin e forcës së përkimit në mes të pneumatikut dhe shtresës së rrugës ka:
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Lloji i rrugës (materiali dhe vrazhdësia),



Gjendja e rrugës duke i marr parasysh kushtet klimatike dhe



Lloji i pneumatikut.

2021

Koeficienti dinamik i fërkimit
Forca e fërkimit dinamik është forca mes dy trupave që janë në lëvizje në lidhje më njëri

tjetrin. Fërkimi në mes të trupave të ngurtë quhet shpesh si fërkim i thatë ose fërkim në rrëshqitje.
Vlera e koeficientit dinamik (µS) varet nga shpejtësia e rrëshqitjes, ku me rritjen e shpejtësisë së
rrëshqitjes vlerat e koeficientit dinamik zvogëlohen, caktimi i koeficientit dinamik të fërkimit bëhet
në mënyrë eksperimentale.
Pjesa dinamike

Forca rezistuese e fërkimit

Pjesa statike

Forca e aplikuar
Figura 2. Diagrami i koeficientit të fërkimit statik dhe dinamik.

3.5

Temperatura e protektorit dhe sipërfaqes së tyre kontaktuese
Temperatura ka një efekt të rëndësishëm mbi presionin e gomave, ku temperatura në një

garazh mund të jetë deri në 300 C më e lartë se sa temperatura e jashtme. Nëse presioni i gomave
matet në një ambient të mbyllur, atëherë do të jetë shumë i ulët për temperaturën e ambientit.
Temperatura e lartë gjatë stinës verore ka ndikim të madh për shkak se goma i nënshtrohet
temperaturave të larta gjatë kontaktit me shtresën e asfaltit, me ç’rast vjen deri te zbutja e gomës për
shkak të përbërjes molekulare të saj që karakterizohet me uljen e koeficientit të fërkimit. Ndryshimi
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i temperaturës ndërmjet shtresës shkelëse të asfaltit dhe temperaturës së ambientit është rreth 25%
më i madh.

Shembull:
Nëse temperatura e ambientit në hije është 260 C, temperatura e shtresës shkelëse të asfaltit
do të jetë 350 C.
Temperatura njëkohësisht ndikon edhe në uljen e presionit të ajrit në pneumatik gjë që ndikon
në uljen e koeficientit të fërkimit për shkak se pneumatiku pëson deformime, atëherë kontakti i
sipërfaqes shkelëse të pneumatikut dhe shtresës së rrugës nuk do të jetë i njëtrajtshëm.
Efekti i temperaturës mbi presionin e gomave të automjeteve të pasagjerëve është rreth 10
kPa (0.1 bar)/100 C.

Shembull:
Nëse temperatura në garazhë është +200 C, dhe temperatura jashtë është -100 C, në çoftë se
presioni është i përshtatur në garazhë, është e nevojshme për të rritur presionin për 30 kPa (0.3 bar)
më shumë se vlera e rekomanduar për të siguruar nivelin e saktë të presionit për ambient të jashtëm.
3.6

Pjerrtësia gjatësore dhe tërthore e rrugës
Pjerrtësia gjatësore në rrugë është pjerrtësia mbi sipërfaqen e rrugës përgjatë boshtit të rrugës

që ndryshe quhet pjerrtësia e niveletës dhe shkruhet me (i) dhe paraqet ndryshimin e lartësisë
mbidetare në mes të dy pikave.
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Figura 3. Matja e pjerrtësisë së rrugës

i

H
100 (%)
L

I – Pjerrtësia e rrugës për kuotat e pikës (m)
H = B - A – ndryshimi i lartësisë në mes të dy pikave (m)
L – gjatësia e rrugës (m)

Figura 4. Mënyra e matjes së pjerrtësisë së rrugës.

Edhe pjerrtësia tërthore në rrugë përcaktohet në të njëjtën mënyrë por duke matur ndryshimi
i lartësive në mes të dy skajeve të rrugës.
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TË DHËNAT PËRCAKTUARA NË MËNYRË EKSPERIMENTALE PËR
RRUGË DHE AUTOMJETET E AKSIDENTUARA
Për rastet e paraqitura konkrete ku janë shkaktuar aksidentet, është bërë matja e pjerrtësisë

gjatësore dhe tërthore të rrugëve si dhe matja e koeficientit të fërkimit në rrugë, në vendet ku janë
shkaktuar aksidentet.
4.1

RASTI I PARË STUDIMOR
Të dhënat mbi automjetet e përfshira në aksident janë të paraqitura në tabelën 1.
Automjeti 1 duhet unifikuar A

Automjeti 2

Marka

Opel

Marka

VW

Tipi

Kadet

Tipi

Caddy

Lloji

Udhëtarësh

Lloji

Pick up

Masa me udhëtar (m1) 885+260=1145 kg

Masa me udhëtar (m2) 1435+75=1510 kg

Tabela 1. Të dhënat e automjeteve të përfshira në aksident

Të dhënat mbi rrugët nga ku kanë lëvizur automjetet janë paraqitur në tabelën 2.
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Karakteristikat e rrugës nëpër të cilën ishte

Karakteristikat e rrugës nëpër të cilën ishte

duke lëvizur automjeti 1

duke lëvizur automjeti 2

Kategoria e rrugës

Lokale

Kategoria e rrugës

Lokale

Numri i shiritave

2

Numri i shiritave

2

Tipi i rrugës

Asfalt

Tipi i rrugës

Asfalt

Sipërfaqja e rrugës

E terur

Sipërfaqja e rrugës

E terur

Kushtet e dukshmërisë

Dritë

Kushtet e dukshmërisë

Dritë

Kufizimi i shpejtësisë (km)

50

Kufizimi i shpejtësisë (km)

50

Pjerrtësia gjatësore i (%)

2.6

Pjerrtësia gjatësore i (%)

0

Pjerrtësia tërthore i (%)

1.4

Pjerrtësia tërthore i (%)

1

Koeficienti i fërkimit µ

2.80/4.22=0.66

Koeficienti i fërkimit µ

0.66

Tabela 2. Të dhënat e rrugëve

Foto 17. Vendi i aksidentit.
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Vendi i aksidentit nga këndvështrimi i kamerës së sigurisë që kishte incizuar momentin e
shkaktimit të aksidentit. Më poshtë janë dhënë pamjet e nxjerra nga video incizimi që paraqesin
mënyrën e ofrimit të automjeteve, kontaktin dhe lëvizjen deri në pozitën përfundimtare pas
aksidentit.

Foto 18. Mënyra e kontaktit në mes veturave 1 dhe 2
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Foto 19. Matja e pjerrtësisë tërthore të rrugës “Ali Ajeti”.

Foto 20. Matja e pjerrtësisë gjatësore të rrugës “Ali Ajeti”
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Foto 21. Matja e forcës së fërkimit në rrugën “Ali Ajeti”.

Foto 22. Matja e forcës së fërkimit në rrugën “Ali Ajeti”.

Foto 23. Matja e forcës fërkimit në rrugën “Ali Ajeti”.
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RASTI I DYTË STUDIMOR
Të dhënat mbi automjetet e përfshira në aksident janë të paraqitura në tabelën 3.

Tabela 3. Të dhënat e automjeteve të përfshira në aksident

Automjeti 1

Automjeti 2

Marka

Daimler

Marka

BMË

Tipi

Chysler

Tipi

C3

Lloji

Udhëtarësh

Lloji

Udhëtarësh

Masa me udhëtar (m1) 2295+75=2370 kg

Masa me udhëtar (m2) 1145+75=1220

Të dhënat mbi rrugët nga ku kanë lëvizur automjetet janë paraqitur në tabelën 4.
Tabela 4 të dhënat e rrugëve.

Karakteristikat e rrugës nëpër të cilën ishte

Karakteristikat e rrugës nëpër të cilën ishte

duke lëvizur automjeti 1

duke lëvizur automjeti 2

Kategoria e rrugës

Rajonale

Kategoria e rrugës

Rajonale

Numri i shiritave

2

Numri i shiritave

2

Tipi i rrugës

Asfalt

Tipi i rrugës

Asfalt

Sipërfaqja e rrugës

E terur

Sipërfaqja e rrugës

E terur

Kushtet e dukshmërisë

Dritë

Kushtet e dukshmërisë

Dritë

Kufizimi i shpejtësisë (km) 80

Kufizimi i shpejtësisë (km)

80

Pjerrtësia gjatësore i (%)

0

Pjerrtësia gjatësore i (%)

0

Pjerrtësia tërthore i (%)

0

Pjerrtësia tërthore i (%)

0

Koeficienti i fërkimit µ

2.91/4.22=0.68

Koeficienti i fërkimit µ

0.68
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i aksidentit, rruga regjionale Lebanë – Milloshevë.

Foto 25. Matja

Foto 26. Matja
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RASTI I TRETË STUDIMOR
Të dhënat mbi automjetet e përfshira në aksident janë të paraqitura në tabelën 5.

Tabela 5. Të dhënat e automjeteve të përfshira në aksident
Automjeti 1

Automjeti 2

Marka

VW

Marka

VW

Tipi

Passat 3BE

Tipi

Golf 3 1HXO

Lloji

Udhëtarësh

Lloji

Udhëtarësh

Masa me udhëtar (m1) 1534+75=1609 kg

Masa me udhëtar (m2) 1034+150=1184 kg

Të dhënat mbi rrugët nga ku kanë lëvizur automjetet janë paraqitur në tabelën 6.
Tabela 6. të dhënat e rrugëve
Karakteristikat e rrugës nëpër të cilën ishte

Karakteristikat e rrugës nëpër të cilën ishte

duke lëvizur automjeti 1

duke lëvizur automjeti 2

Kategoria e rrugës

Lokale

Kategoria e rrugës

Lokale

Numri i shiritave

3

Numri i shiritave

4

Tipi i rrugës

Asfalt

Tipi i rrugës

Asfalt

Sipërfaqja e rrugës

E terur

Sipërfaqja e rrugës

E terur

Kushtet e dukshmërisë

Dritë

Kushtet e dukshmërisë

Dritë

Kufizimi i shpejtësisë (km)

50

Kufizimi i shpejtësisë (km)

50

Pjerrtësia gjatësore i (%)

6

Pjerrtësia gjatësore i (%)

2.8

Pjerrtësia tërthore i (%)

2.8

Pjerrtësia tërthore i (%)

6

Koeficienti i fërkimit µ

3.04/4.22=0.72

Koeficienti i fërkimit µ

0.72
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RASTI I KATËRT STUDIMOR
Të dhënat mbi automjetet e përfshira në aksident janë të paraqitura në tabelën 7.

Tabela 7. Të dhënat e automjeteve të përfshira në aksident
Automjeti 1

Automjeti 2

Marka

Toyota

Marka

Renault

Tipi

GRX

Tipi

Megane kabriolet

Lloji

Udhëtarësh

Lloji

Udhëtarësh

Masa me udhëtar (m1) 2770+75=2845 kg

Masa me udhëtar (m2) 1220+110=1330 kg

Të dhënat mbi rrugët nga ku kanë lëvizur automjetet janë paraqitur në tabelën 8.
Tabela 8. të dhënat e rrugëve
Karakteristikat e rrugës nëpër të cilën ishte

Karakteristikat e rrugës nëpër të cilën ishte

duke lëvizur automjeti 1

duke lëvizur automjeti 2

Kategoria e rrugës

Lokale

Kategoria e rrugës

Lokale

Numri i shiritave

3

Numri i shiritave

4

Tipi i rrugës

Asfalt

Tipi i rrugës

Asfalt

Sipërfaqja e rrugës

E terur

Sipërfaqja e rrugës

E terur

Kushtet e dukshmërisë

Dritë

Kushtet e dukshmërisë

Dritë

Kufizimi i shpejtësisë (km)

50

Kufizimi i shpejtësisë (km)

50

Pjerrtësia gjatësore i (%)

2.4

Pjerrtësia gjatësore i (%)

4.6

Pjerrtësia tërthore i (%)

4.6

Pjerrtësia tërthore i (%)

2.4

Koeficienti i fërkimit µ

2.89/4.22=0.68 Koeficienti i fërkimit µ
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e pjerrtësisë gjatësore të rrugës.

Foto 28. Matja

e pjerrtësisë tërthore të rrugës.

Foto 29 .Matja

2021

e koeficientit të fërkimit.

Për rastet e paraqitura konkrete ku janë shkaktuar aksidentet, është bërë matje e koeficientit
të fërkimit në rrugë, në vendet ku janë shkaktuar aksidentet.
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PËRCAKTIMI I RRUGËS SË NDALJES SË AUTOMJETIT
Që automjeti të ndalet, është e nevojshme për të realizuar forcën e frenimit e cila është e

barabartë me energjinë kinetike të automjetit. Dallimi kryesor në mes të frenimit intensiv dhe
frenimit të lirë është se te frenimi intensiv ngadalësimi menjëherë arrin vlerën e plotë, ndërsa te
frenimi i lirë zhvillohet në tri faza.
Pasi që koha e reagimit gjatë frenimit intensiv dhe frenimit të lirë përcaktohet në të njëjtën
mënyrë, së pari është paraqitur përcaktimi i kohës së reagimit, mandej koha e frenimit të lirë dhe atij
intensiv dhe në fund të kapitullit të pestë rruga(distanca) e ndaljes për çdo frenim ndarazi.
5.1

Koha e reagimit
Koha e reagimit është rruga të cilën automjeti e kalon nga momenti kur pengesa bëhet e

dukshme për ngasësin e deri në momentin kur ngasësi e vendosë(mbështetë) këmbën në pedalen
(këmbëzën) e frenave. Gjatësia e kohës së reagimit varet nga koha e reagimit të ngasësit dhe nga
shpejtësia e lëvizjes së automjetit.
Në kohën e reagimit përfshihen:
• Koha e reagimit psikik të ngasësit - koha nga momenti kur ngasësi e vëren rrezikun dhe
merr vendim se është e nevojshme për ta ndaluar automjetin;
• Koha e reagimit psikik të ngasësit - koha e cila është e nevojshme për zhvendosjen e
këmbës nga pedalja (këmbëza) e gasit (përshpejtuesit) në pedalen (këmbëzën) e frenave dhe
• Koha e reagimit të mekanizmit për frenim – koha e cila është e nevojshme që pedalja
(këmbëza) të shtypet deri në fund duhet në mënyrë që të aktivizohet pajisja e frenimit.Gjatë kohës
së reaksionit fizik dhe reaksionit të mekanizmit për frenim vjen deri te rënia(zvogëlimi) e
shpejtësisë. Kjo është madhësi e vogël e papërfillshme andaj mundemi të themi që koha e reagimit
është rezultat i përafërt me lëvizjen e njëtrajtshme të automjetit, prandaj e llogarisim me formulën:

tr 

Sr
Sr
 3.6  [ s]
V
v

ku janë:
Sr - rruga e reagimit [m]
V - shpejtësia e automjetit në [ms]
V - shpejtësia e automjetit në [kmh]
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tr - koha e reagimit në [s]
5.2

Koha e frenimit intensiv
Në fig. 5. (a) dhe (b) janë dhënë diagramet e ngadalësimit a2 dhe lëvizja e automjetit

është e ngadalësuar njëtrajtësisht dhe shpejtësisë V në varshmëri të kohës t gjatë frenimit intensiv.

Figura 5. Varësia e ngadalësimit dhe e shpejtësisë në kohen e frenimit intensiv

Rrugën e frenimit intensiv e fitojmë nga ligji mbi ndryshimin e energjisë kinetike:
E k  E k 2  E k1  A( F f )
mV12 1
E k1 
 mV12 ,
2
2

Ek 2 

1
mV 22  0
2

Pasi: V1 = V0, V2 = 0

A( F f )   F f S f
0  Ek 2   F f S f :

1
mV02  F f S l  G1 S l
2

V2
V02
V2
1G 2
V0  G1 S f  S f  0 
 0 [ m]
2g
2 g1 2  3,62  9,81 2541

Kjo paraqet rrugën e frenimit intensiv ku janë:
EK – ndryshimi i energjisë kinetike në mes dy pozicioneve, të fundme EK2 dhe fillestare EK1 ,
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A(Ff) – puna e forcës së frenimit,
G – Pesha e tërësishme e automjetit (në rastin e frenimit në të katër rrotat) [N],
g – Shpejtimi i gravitetit tokësor: g = 9,81 m²,
1 – Koeficienti i puthitjes tangjenciale (gjatësore),
Sf1- rruga e frenimit [m],
V1 = V - shpejtësia në fillim të frenimit [ms]
V2 = 0 –shpejtësia në fund të frenimit (automjeti ndalet).
Nëse rruga është me pjerrtësi gjatësore P[%], gjatësia e rrugës së frenimit caktohet nga shpëreja:

GV 2 Gvo
P

 G1 S f  G
Sf
2g
2g
100
Në këtë ekuacion shenja plus (+) është për frenim në përpjetë, e shenja (-) për frenim teposhtë. Nga
ky ekuacion caktojmë rrugën e frenimit:
Sf 

V2
P 

2 g  1 

100 




V02
V2
V2


[m]
P 
P 
P 


2
2  9,81  3,6  1 
 254  1 
 254  1 

100 
100 
100 




e shpejtësia në fillim të frenimit intensiv nga ky ekuacion është:

P 

V  V0  254 S f 1 

100 

Gjatësinë e rrugës së frenimit mund ta caktojmë edhe me ndihmën e diagrameve në fig.6.6. Për
ngadalësim të njëtrajtshëm rruga Sf2 , shpejtimi (ngadalësimi) a2 dhe koha e frenimit tfi janë:

t fi 

Përkatësisht:

V
V
a2 2
tf , a 2  0 , t fi  0
2
t fi
a2
S fi 

a 2 2 1 V0 2 1
tfi 
tfi  V0 tfi
2
2 tf
2

Madhësitë për Sfi dhe tfi gjatë frenimit intensiv janë:

1 V02
S fi 

2 a2
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2 g  1 
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, t fi 

V0
V0

P 
a2

g  1 

100 
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Duhet të theksohet se frenimi intensiv nuk mund të pranohet si frenim nga ngasësi në kushte normale.
Frenimi i tillë zbatohet vetëm kur në rrugë shfaqet pengesë e papritur.
5.3

Koha e frenimit gradual
Në rastin e frenimit gradual (të lirë) ngadalësimi nuk mbërrihet menjëherë në vlerën e plotë,

por kjo bëhet në tri faza. Në fazën e parë ngadalësimi rritet prej 0 deri te vlera e plotë a2, në fazën e
dytë ngadalësimi (shpejtimi gjatë frenimit) mbetet konstant a2 = konst., e në fazën e tretë ngadalësimi
zvogëlohet a2 dhe shpejtësisë V në varshmëri të kohës së frenimit gradual.
Madhësia e goditjes gjatësore (dridhjes) ggj gjatë frenimit gradual duhet me qenë në kufijtë
e lejuara.
Mendohet se madhësia e goditjes gjatësore, duke marrë parasysh komoditetin e ngasjes,
mund të jetë deri ggj = 1,5 ms³. Madhësinë e goditjes gjatësore ggj mund ta fitojmë nga fig. 6.(a) dhe
(b) me ndihmën e ekuacionit:
P 

g  1 

d a 2 a2
100 

g gj  tg 


[m / s 3 ]
dt
t
t

Figura 6. Varësia e ngadalësimit dhe shpejtësisë në kohën e frenimit të lirë

Në fazën e parë dhe të tretë të frenimit, ku ngadalësimet a2 ndryshojnë në mënyrë lineare me
kohën (t), shpejtësia Vo (për V1 dhe V3) zvogëlohet sipas lakores së shkallës së dytë, kurse në
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fazën e dytë ky ngadalësim është konstant a2 = konst., shpejtësia (për V2) zvogëlohet sipas vijës së
drejtë (në mënyrë lineare) (fig. 6. a.)
Rruga e frenimit gradual Sfg mund ta paraqesim si sipërfaqe e diagramit V= f(t).
Nga diagrami po shihet se (fig. 6. b.) sipërfaqja e plotë e diagramit V=f(t) nuk do të ndryshojë nëse
në pjesën e pare e heqim e në pjesën e dytë e shtojmë sipërfaqen e vijosur.
Prandaj, sipërfaqja e tërësishme e diagramit V= f(t) përbëhet nga dy trapeze 00,A1A2 dhe A1A2B1B2
dhe trekëndëshit B1B2C1, prandaj fitojmë rrugën e frenimit gradual Sfg:

S fg 

V  V1   V3
V0  V0  V1 
V t
t1  0
t 2  3 3
2
2
2

Madhësia e ngadalësimit a2 në fazën e pare dhe të tretë është e njëjtë. Prandaj kemi:
t1 = t3 = t dhe V1 = V3 = V, e pas zëvendësimit të këtyre në shprehjen e Sfg fitojmë:

S fg 

V  V   V
V0  V0  V 
V  t
t  0
t 2 
2
2
2

ose pas rregullimit:

1
1
S fg  V0 t  V0 t 2  V0 (2t  t 2 )
2
2

Koha e plotë (e tërësishme) e zgjatjes së frenimit gradual tfg është:
tfg = t1 + t2 + t3 = 2t + t2
Nëse këtë kohë tfg e zëvendësojmë me shprehjen e Sfg, fitojmë gjatësinë e rrugës gjatë frenimit

1
S fg  V0  t fg
2

gradual Sfg:

Që të krahasojmë raportin e kohëve të frenimit intensiv dhe gradual , do të marrim se shpejtësia Vo
para fillimit të frenimit është e njëjtë për të dy mënyrat e frenimit.
Nëse diagramet e ngadalësimit a2 dhe shpejtësisë V gjatë frenimit intensiv, do të fitojmë pikat
MM1NN1 dhe M2N2. Koha e frenimit intenziv tfi ka madhësinë:

t fi 

t
t
 t 2 
 t  t 2
2
2

gjegjësisht : tfg = 2t + t2 = t + tfi
Nëse vlerën për tfg e fns në ekuacionin për gjatësinë e rrugës së frenimit gradual Sfg,
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V0
V t
1
1
1
t fg  V0 (t  t fi )  V0  t fi  V0 t  S fi  0
2
2
2
2
2

Vlerën e intervalit të kohës t do ta fitojmë nga ekuacioni për goditje gjatësore përkatësisht:

P 

g  1 

a2
100 

t 

,
g gj
g gj

g gj 

a2
t

Nëse vlerat për Sfi dhe t i fusim në ekuacionin për rrugën e frenimit gradual Sfg, fitojmë:
P 
P 


vg  1 
V  9,81 1 


2
V
V
100 
100 






P 
P 
2 g gj
2  3,6  g gj


2 g  1 
254  1 


100 
100 


2

S fg

P 

1,36  V  1 

V
100 



P 
g gj

254  1 

100 

2

ku janë:
V = Vo – shpejtësia e automjetit para fillimit të frenimit [kmh],
1 – koeficienti i puthitjes tangjenciale,
P – pjerrësia gjatësore në [%],
ggj – goditja gjatësore (dridhja) mund të merret ggj = 1,5 ms³
Nëse në shprehjen e kohës së frenimit gradual tfg fusim vlerat e t dhe tfi, fitojmë:

t fg

P 

g  1 

V0
a 2 V0
100 

 t  t fi 



P 
g gj a 2
g gj

g  1 

100 


kohën e zgjatjes së frenimit gradual tfg në [s].
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Frenimi gradual përdoret te projektimi i elementeve të rrugës. Frenimi gradual përdoret
në hyrje të udhëkryqeve, stacioneve të pompave dhe serviseve, te manovrimi i lirë gjatë qarkullimit
të automjeteve etj.

5.4

Rruga e ndaljes në rastin e frenimit intenziv
Gjatësia e nevojshme e rrugës së ndalimit në rastin e frenimit intensiv është:

Sni = SR + Sfi + Ss
Nëse në këtë ekuacion fusim shprehjet adekuate për rrugën e reagimit S R dhe rrugën e
frenimit intensiv Sfi, do të fitojmë për rrugën me pjerrësi P:

V
S ni  tR 
3,6

V2
P 

254  1 

100 


e rruga pa pjerrtësi (P = 0) kemi: S ni 

 Ss

VtR
V2

3,6 254 1

Gjatësinë e distancës së sigurisë Ss mund ta marrim deri në 5m.

5.5

Rruga e ndaljes në rastin e frenimit gradual të lirë
Në rastin e frenimit gradual gjatësia e rrugës së ndalimit SNg është:

S Ng

VtR
V
V2
 S R  S fg  S g 

 1,36 1  S s
3,6 2541
g gj

gjegjësisht nëse rruga ka pjerrtësi P :
P 

V  1 

VtR
V
`100 



 1,36
 Ss
P 
3,6
g gj

254  1 

100 

2

S ng

5.6

Rruga e ndaljes në varësi të llojit të frenave
Automjetet konceptualisht i kanë të ndërtuara dy sisteme të frenimit edhe atë frenat me

tambur apo frenat me disk. Rruga(distanca) e ndaljes varet nga gjendja e frenave të tilla si: vjetërsia,
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konsumimi, defektet, depërtimi i ajrit midis pjesëve që gjenerojnë ngrohje, fërkime, grimcat e
lagështisë, pluhuri dhe yndyrat në sipërfaqet e fërkimit të frenave, etj. Shpeshherë përdorimi i
frenave gjatë ngasjes në qytet, ose gjatë ngasjes në tatëpjetë mund të ndikojë në efikasitetin e frenimit
për shkak se forca mekanike e fërkimit konvertohet në energji termike e cila shkakton koeficient të
ulët të fërkimit në mes të jastëkut te frenave dhe diskut apo tambur. Përveç kësaj, me rastin e ndonjë
ngasje të gjatë në autostradë, kur nuk përdoren frenat, mundet që për shkak të pluhurit, vajit,
lagështisë ose kushteve të ngjashme në fazën fillestare të frenimit të vjen deri te fërkimi i reduktuar
midis elementëve të fërkimit të frenave, dhe për këtë shkak zgjatet rruga(distanca) e ndaljes së
automjetit.
Për shkak të përdorimit të shpeshtë të frenave të njëjtit i nënshtrohen harxhimit të shpejtë e
cila çon në një rritje të hapit te zbrazet në mes te shtresës së frenave dhe diskut e cila kontribuon në
zgjatjen e kohës së reagimit të sistemit të frenimit dhe fillimit të rrugës së frenimit. Për këtë arsye
te frenat me tambur, edhe pse sistemet moderne e kanë mundësinë e rregullimit automatik, në
rrethana të caktuara të njëjtat duhet te rregullohen me dorë.
Përparësi e sistemit të frenave me tambur është se uji dhe papastërtia nuk mund të depërtojnë
në to siç është rasti me sistemin e frenave me disk. Megjithatë, dobësi e tyre është se atyre ju
zvogëlohet efikasiteti në kushte të lagështisë së lartë dhe kushtet e dimrit, gjegjësisht me rastin e
frenimit afatgjatë, prandaj ky sistem i frenimit në kohën moderne shumë rrallë përdoret në rrotat e
përparme të automjetit.
Te frenat me disk një nga përparësitë më të mëdha është ftohja e mirë e sipërfaqes së fërkimit.
Disku i frenimit është jashtë rrotës, prandaj shumë shpejt e largon ngrohjen. Kjo është arsyeja pse të
gjitha makinat e reja kanë frenat me disk të paktën në rrotat e para. Megjithatë, pllakëzat në frenat
me disk harxhohen më shpejt për frenim te frenat me tambur dhe duhet rregullisht për ta rishikuar
trashësinë e shtresës. Në makinat personale më së shpeshti përdoret sistemi i përzier i frenimit, ku
në rrotat e para vendosen frenat me disk, ndërsa në rrotat e pasme vendosin frenat me tambur.
5.7

Koha (distanca) e ndaljes në varësi të llojit të gomave
Ngasja me vlera të pasakta të shtypjes në goma mund të ndikojë në sjelljen e automjetit dhe

të zgjatë rrugën (kohën, distancën) e ndaljes dhe të shkaktojë aksidente të trafikut. Shtypja shumë e
ulët e gomave shkakton deformimin e gomës dhe zvogëlohet sipërfaqja e kontaktit me asfaltin dhe
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e bën të vështirë për tu kapur. Për këtë arsye rritet bartja dhe zgjatet rruga e frenimit, ndërsa gomat
harxhohen shpejt. Shtypja më e lartë se sa parashihet në gomë ndikon ne vetitë mbështetëse të
automjetit, në elasticitetin e tij dhe në aftësinë për të lehtësuar goditjet gjatë ngasjes në rrugën jo të
rrafshët (pabarabartë). Për shkak të shtypjes së rritur të gomave rritet rreziku nga dëmtimet e
jashtme, të cilat mund ta zgjasin rrugën(distancën) e ndaljes së automjetit.
Shtypja e saktë në goma është e rëndësishme për aftësinë e amortizimit dhe për tërheqjen e
gomave në asfalt, dhe kjo ndikon drejtpërdrejt në rezistencën e rrotullimit dhe (bartjes, domethënie)
si dhe në stabilitet, manovrim dhe në rrugën (distancën) e ndaljes së automjetit.

Presioni e lartë

Presioni e ultë
Figura 7.8. Shtypja e ajrit në goma

5.8

Presioni
normal

Koha (distanca) e ndaljes në varësi të gjendjes se sipërfaqes së rrugës
Gjendja e sipërfaqes së rrugës është e kushtëzuar të para së gjithash nga kushtet atmosferike.

Rruga mund të jetë e thatë, e pa pastruar nga rëra dhe zhavorri, e lagësht, me baltë, e mbuluar me
gjethe, borë ose me ngrica. Të gjitha këtë dukuri ndikojnë në koeficientin e fërkimit, siç paraqitet në
figurën. Koeficienti i zvogëluar i fërkimit në mes të rrotave dhe sipërfaqes së rrugës shkakton
zgjatjen e rrugës së ndaljes së automjetit. Një nga tiparet e rrugës, e cila në mënyrë të
konsiderueshme ndikon në koeficientin e fërkimit dhe vrazhdësia e sipërfaqes së rrugës.
Faktori i fërkimit µ

I terur

I lagur

asfalt i ri

0,7-0,8

0,5-0,6
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asfalt i vjetër, i ndotur

0,6-0,7

0,25-0,45

zhavorr, gurë të imët

0,6-0,7

0,3-0,5

borë e shkelur

0,2-0,4

Akull

0,05-0,1

2021

Tabela 9. Koeficienti i fërkimit në mes të gomave dhe shtresës së asfalltit

Kapja e rrotave në rrugën me baltë e ka vlerën afërsisht sikurse borën e shkelur. Gjethja që
ngjitet në rrugën e lagur krijon një shtresë të rrëshqitshme sepse e ndan gomën nga shtresa e asfaltit.
Kjo ndodh ditëve të vjeshtës kur gjethet bien nga drurët gjetherënës në pjesët e rrugës të cilat
shtrihen nëpër parqet e qytetit, ose përmes pyjeve në rrugë të hapur. Rrezikun më të madh për
shoferët e paraqet fakti se në kushte të tilla hasim në të papritura. Mirëmbajtja e sipërfaqes së rrugës
nënkupton edhe rritjen e vrazhdësisë së saj. Është e rëndësishme për të marrë parasysh edhe cilësinë
e rrugës dhe për të reaguar në kohën e duhur, kur gjendja e sipërfaqes së rrugës nuk i plotëson
standardet e caktuara të cilat garantojnë zhvillimin e trafikut të sigurt.
Ekzistojnë disa teknologji për rritjen e vrazhdësisë së sipërfaqes së rrugës: bluarja, gravura
me acid, prerja e lugjeve dhe restaurimi i sipërfaqes (riciklimi). Duke rritur vrazhdësinë e rrugës, si
parakusht për rritjen e puthitjes (kontaktit te gomës me sipërfaqe te rrugës) së gomave në rrugë
drejtpërdrejtë ndikohet në sigurinë e rrugëve sepse me këtë rritet koeficienti i fërkimit në mes të
shtresës së rrugës dhe gomave dhe shkurtohet rruga(distanca) e ndaljes gjatë frenimit. Me qen se
koeficienti i fërkimit me vlerat e tij ndikon në rrugën(distancën) e ndaljes së automjetit dhe vlerat e
larta të tij shkurtojnë gjatësinë e rrugës(distancën) e ndaljes së automjetit.
Nga shënimet statistikore mund të konstatohet se numri më i madh i fatkeqësive ka ndodhur
në fillim të rënies së shiut me intensitet të dobët. Gjendje tjetër e rrezikshme pos kësaj, është rruga
me borë, akull mjegull etj. Koeficienti i fërkimit më së tepërmi varet nga gjendja e sipërfaqes
kontaktuese ndërmjet pneumatikëve dhe rrugës, posaçërisht në rastin e rrugës së lagur. Ndikimi i
kësaj gjendje është treguar në fig. 8.
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Figura 8. Ndikimi i filmit, trashësisë së tij dhe shtresës së ujit në koeficientin e fërkimit (Dukuria e akuaplaningut)

Nga fig. 8. a) shihet se me krijimin e filmit dhe shtresës së ujit ndërmjet pneumatikut dhe
rrugës,rritja e shpejtësisë së lëvizjes mbi 70 km/h është e rrezikshme sepse koeficienti i fërkimit
zvogëlohet dukshëm.
Nga fig. 8. b)shihet ndikimi i trashësisë së filmit të ujit dhe shpejtësisë në koeficientin e
fërkimit. Nga kjo figurë mund të konstatohet se për trashësinë e filmit prej 9.5 mm, lëvizja me
shpejtësi mbi 60 km/h është po ashtu e rrezikshme, sepse koeficienti i fërkimit ka vlerën nën 0.4.
Trashësia e filmit dha shtresës së ujit në rrugë varet kryesisht nga profili gjeometrik i rrugës
dhe gjendja e protektorit të pneumatikëve. Në të shumtën e vendeve Evropiane trashësia e filmit
kufizohet në 1 ... 2 mm. Një gjë e tillë merret parasysh në fazën e projektimit dhe ndërtimit të rrugëve.
Mirëpo, gjatë eksploatimit, për shkak të veprimit të ngarkesave në rrugë dhe stabilitetit jo të
përhershëm të tyre, profili i rrugës pëson ndryshime. Nga kjo që u përmend shkurtimisht më parë,
mund të konstatohet se në koeficientin e fërkimit ka ndikim të dukshëm teknologjia e prodhimit të
asfaltit dhe komponentëve të tij. Po ashtu teknologjia e fazave të ndërtimit ka ndikimin e vet të
theksuar. Prandaj, mund të konstatohet se gjatë projektimit dhe ndërtimit të rrugëve duhet një
bashkëpunim intensiv dhe i pandërprerë ndërmjet ekspertëve të ndërtimtarisë (lëmia e rrugëve) dhe
të trafikut (lëmia e automjeteve dhe sigurisë).
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LLOGARITJA E SHPEJTËSISË SË LËVIZJES SË AUTOMJETEVE
Për llogaritjen e shpejtësive të lëvizjes së automjeteve të aksidentuara do të përdoren:

-

Metoda e caktimit të shpejtësisë në bazë të ligjit mbi ruajtjen e sasisë së lëvizjes së automjeteve
(Metoda grafoanalitike – Diagrami i Slibarit),

-

Llogaritja sipas metodës 3600,

-

Metoda e Momentumit,

6.1

Metoda grafo-analitike sipas ligjit për ruajtje të sasisë së lëvizjes së automjeteve pjesëmarrëse
në aksident dhe diagrami i Slibarit

6.2

Rasti i parë studimor
Metoda e caktimit të shpejtësisë para dhe pas ndeshjes në bazë të ligjit mbi ruajtjen e sasisë

së lëvizjes së automjeteve.
Masa e automjetit 1 – m1= 885+3*75=1145 kg,
Masa e automjetit 2 – m2=1435+1*75=1510 kg,
I = 2.6 %
µ = 0.66
Distanca e largimit qendrës së masave të automjeteve nga pika e kontaktit:
Sf1=10.50 m
Sf2 =5.26 m
Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 pas ndeshjes:
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V1'  26  a2  Sf 1  26  5.5 10.5  38.75km / h
a21 = 5.5 m/s2 për distancën e bartjes me frenim të vrullshëm,

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 pas ndeshjes:

V 2'  26  a2  Sf 2  26  3.37  5.26  21.53km / h
a22=1.5 m/s2 për distancën e bartjes pa frenim të vrullshëm pjesa e pasme,

Sasitë e lëvizjes pas ndeshjes për automjetet 1 dhe 2 gjegjësisht K12 dhe K22
K12=m1*V1’=1145*38.75=44367.83 kg km/h
K22=m2*V2’=1510*21.5=32416.9 kg km/h

Paraqitja e sasive të lëvizje në formën e vektorëve në përpjesën 1 mm – 1000 kg km/h, që
pastaj në mënyrë grafike përcaktohen sasitë e lëvizjes për automjetet 1 dhe 2 para ndeshjes K11
dhe K12 si në figurën vijuese:

Figura 9. Paraqitja e sasive të lëvizjes në formë të vektorëve për rastin 1.

Llogaritja e shpejtësive të lëvizje së automjeteve 1 dhe 2 para ndeshjes:

Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 1:
K11:=76.1*1000 = 76100 kg km/h

V1 

K11 76100

 66 .46 km / h
m1
1145
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V1=66.46 km/h

Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 2:
K21:=4*1000 =4000 kg km/h

V2 

K 21 4000

 2.6km / h
m1 1510

V2=2.6 km/h

6.3

Metoda 360o
Kjo metodë kërkon që matja e këndeve të drejtimit të lëvizjes së secilit automjet para

goditjes dhe pas goditjes të bëhet në të kundërtën e lëvizjes së akrepave të orës, ose në të majtë,
prej 0 0 deri në 360 0 rreth sistemit të koordinatave karteziane sipas figurës në vijim.

Figura 10. Paraqitja e drejtimit të lëvizjes së automjeteve në sistemin koordinativ për rastin 1.

Ndërsa shprehjet janë si në vijim:
α: =4 deg

β :=250 deg

ϒ :=335deg

 (m1  V 12 sin  )  (V 22  sin  )
V2  
 0.78 m / s

m2 sin 
sin 


V1= 1.24*3.6=4.48 km/h

 (m2 V 22 cos( ))  (m2V 21 cos( ))
V 2 : V 12 cos( )  
 18.68m / s
 
m1
m1
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V2=18.68 *3.6= 67.27 km/h
V11 – shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 para goditjes,
V21- shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 para goditjes,
m1 – masa e automjetit 1 ,
m2 – masa e automjetit 2,
α – këndi i bartjes pas goditjes së automjetit 1,
β – këndi i drejtimit të lëvizjes së automjetit 2 para goditjes,
γ – këndi i bartjes së automjetit 2 pas goditjes.

6.4

Momentumi
Metoda e për llogaritje me Momentum

 (m1  V 3 sin   V 4  sin 
V 2 : 
  sin  (m / s )
 m2 sin  

 (m2  V 4 cos( ))  (m2V 2  cos( ))
V 1 : V 3 cos( )  
 m/ s

m1
m1


V1– shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 para goditjes,
V2- shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 para goditjes,
m1 – masa e automjetit 1 ,
m2 – masa e automjetit 2,

 – këndi i bartjes pas goditjes së automjetit 1,



– këndi i drejtimit të lëvizjes së automjetit 2 para goditjes,



– këndi i bartjes së automjetit 2 pas goditjes.
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74.5°
A

A

1

352.4°
B

10.50m
5.26

7.3°

B

Skica 5. Pozita e automjeteve në çastin e goditjes dhe pozitat përfundimtare për rastin 1.

MOMENTUMI
V3

d1=

10.5

d2=

5.26

f=

0.45

m1=

1145

m2=

1510

34.64
24.52

sin

Faton BUNJAKU

V4

cos

Ψ

74.5

0.964

0.267

Θ

7.3

0.127

0.992

φ

352.4

-0.13

0.991
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66.3796696

V2=

0.098573261
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Tabela 10. Përllogsritjet me momentum

80
70

67.27

66.46

66.37

60
50
40
30
20
10

4.48

2.6

0.09

0

SLIBAR

METODA 360
V1

MOMENTUM

V2

Diagrami 1 Modeli krahasues i shpejtësive për rastin 1.

6.5

Metoda grafike sipas sasive përkatëse të lëvizjes së automjeteve pjesëmarrëse të aksidentit dhe
diagrami i Slibarit
2.1.1. Rasti i dytë studimor
Metoda e caktimit të shpejtësisë para dhe pas ndeshjes në bazë të ligjit mbi ruajtjen e sasisë

së lëvizjes së mjeteve.
Të dhënat mbi automjetet:
Masa e automjetit 1 – m1=1145+75=1220 kg
Masa e automjetit 2 – m2=2295+75=2370 kg
i=0 %
µ=0.68

Distanca e largimit qendrës së masave të automjeteve nga pika e kontaktit:
Sf1=63.10 m
Sf2=5.20 m
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Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 pas ndeshjes:

V1'  26  a2  Sf 1  26  2.5  63.10  64.04km/ h
a2=2.5 m/s2 për distancën e bartjes pa frenim të vrullshëm,

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 pas ndeshjes:

V 2'  26  a2  Sf 2  26  5.0  5.20  26km/ h
a2=5.0 m/s2 për distancën e bartjes pa frenim të vrullshëm, është bartur me katër rrotat.

Sasitë e lëvizjes pas ndeshjes për automjetet 1 dhe 2 gjegjësisht K12 dhe K22

K12  m1  V1'  1220 * 64.04  78128 .8 kg km/ h

K 22  m2  V 2'  2370 * 26  61620 kg km/h

Paraqitja e sasive të lëvizje në formën e vektorëve në përpjesën 1 cm – 1000 kg m/s, që pastaj
në mënyrë grafike përcaktohen sasitë e lëvizjes për automjetet 1 dhe 2 para ndeshjes K11 dhe K12
si në figurën vijuese:

Figura 11. Paraqitja e sasive të lëvizjes në formë të vektorëve për rastin 2.

Llogaritja e shpejtësive të lëvizje së automjeteve 1 dhe 2 para ndeshjes:

Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 1:
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K11 140 *1000

 114 .75 km / h
m1
1220

V1= 114.75 km/h

Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 2:

V2 

K 21 8.0 *1000

 3.37 km / h
m2
2370

V2=3.37 km/h

6.6

Metoda 360o
Kjo metodë kërkon që matja e këndeve të drejtimit të lëvizjes së secilit automjet para goditjes

dhe pas goditjes të bëhet në të kundërtën e lëvizjes së akrepave të orës, ose në të majtë, prej 0 shkallë
deri në 360 shkallë rreth sistemit të koordinatave karteziane sipas figurës në vijim.

Figura 12. Paraqitja e drejtimit të lëvizjes së automjeteve në sistemin koordinativ për rastin 2.
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Ndërsa shprehjet janë si në vijim:
α: =357 deg

β :=90 deg

ϒ :=8deg

 (m1  V 1' sin  )  (V 2' sin  )
V 11  
 34 .59 m / s

m
2
sin

sin



V1 = 31.60*3.6=113.79 km/h

 (m2  V 2' cos( ))  (m2V 2  cos( ))
V 21: V 12 cos( )  
 2.86m / s

m1
m1


V2=1.08*3.6= 3.89 km/h

6.7

Momentumi
Metoda për llogaritje me Momentum

 (m1  V 3 sin   V 4  sin 
V 2 : 
  sin  (m / s )
 m2 sin  

 (m2  V 4 cos( ))  (m2V 2  cos( ))
V 1 : V 3 cos( )  
 m/ s

m1
m1



101.2°

360.0°

B 1

63.1
A11.0°
m
0
2
5.
A
PO

B

0m

Skica 6. Pozita e automjeteve në çastin e goditjes dhe pozitat përfundimtare për rastin 2.

MOMENTUMI
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Sf1=
Sf2=
µ A=
µ B=
W1=
W2=

63.1
5.2
0.25
0.5
1220
2370

S4

63.3
25.7

sin
Ψ
Θ
φ

2021

cos
0.981 0.194
0.191 0.982
-0
1

101.2
11
360

114.4502367

V1=

6.33815299

V2=

Tabela 11. Momentumi

140
120

114.75

114.45

113.79

100
80
60
40
20

6.33

3.89

3.37
0
SLIBAR

METODA 360
V1

MOMENTUM

V2

Diagrami 2 Modeli krahasues i shpejtësive për rastin 3.
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6.8

Metoda grafike sipas sasive përkatëse të lëvizjes së automjeteve pjesëmarrëse të aksidentit
dhe diagrami i Slibarit

6.9

Rasti i tretë studimor
Metoda e caktimit të shpejtësisë para dhe pas ndeshjes në bazë të ligjit mbi ruajtjen e sasisë

së lëvizjes së mjeteve.
Masa e automjetit 1 – m1=1034+2*75=1184 kg,
Masa e automjetit 2 – m2=1534+75=1609 kg,

Distanca e largimit qendrës së masave të automjeteve nga pika e kontaktit:
Sf1=0.72 m
Sf2=3.95 m

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 pas ndeshjes:

V1'  26  a2  Sf 1  26  5  0.72  9.67km / h
a2=5m/s2 për distancën e bartjes me frenim të vrullshëm,

Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 pas ndeshjes:

V 2'  26  a2  Sf 2  26  4  3.95  20.26km / h
a2=4.0 m/s2 për distancën e bartjes pa frenim të vrullshëm, vetëm pjesa e përparme e automjetit.

Sasitë e lëvizjes pas ndeshjes për automjetet 1 dhe 2 gjegjësisht K12 dhe K22

K12  m1  V1'  1184  9.67  11449 .28 kg km/ h

K 22  m1  V 2'  1609  20.26  32598 .34 kg km/h
Paraqitja e sasive të lëvizje në formën e vektorëve në përpjesën 1 cm – 1000 kg m/s, që pastaj
në mënyrë grafike përcaktohen sasitë e lëvizjes për automjetet 1 dhe 2 para ndeshjes K11 dhe K12
si në figurën vijuese:
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Figura 13. Paraqitja e sasive të lëvizjes në formë të vektorëve për rastin 3.

Llogaritja e shpejtësive të lëvizje së automjeteve 1 dhe 2 para ndeshjes:
Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 1:
K11:=23.92*1000 = 23920 kg km/h

V1 

K11 23920

 20 .20 m / h
m1
1184

V1=20.20 km/h

Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 2:
K21:=26.79*1000 =26790 kg km/h

V2 

K11 26790

 16.65 m/s
m1
1609
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6.10 Metoda 360o
Kjo metodë kërkon që matja e këndeve të drejtimit të lëvizjes së secilit automjet para goditjes
dhe pas goditjes të bëhet në të kundërtën e lëvizjes së akrepave të orës, ose në të majtë, prej 0 shkallë
deri në 360 shkallë rreth sistemit të koordinatave karteziane sipas figurës në vijim.

Figura 14 . Paraqitja e drejtimit të lëvizjes së automjeteve në sistemin koordinativ për rastin 3.

Ndërsa shprehjet janë si në vijim:
α: =343 deg

β :=91 deg

ϒ :=68 deg

 (m1  V 12 sin  )  (V 22  sin  )
V1  
 6.22 m / s

sin 
 m2 sin 

V1 = 5.48*3.6=19.76 km/h

 (m2 V 22 cos( ))  (m2V 21 cos( ))
V 2 : V 21cos( )  
 3.49m / s
 
m1
m1

V2=4.63*3.6= 16.68 km/h
6.11 Momentumi
Metoda për llogaritje me Momentum

 (m1  V 3 sin   V 4  sin 
V 2 : 
  sin  (m / s )
 m2 sin  

 (m2  V 4 cos( ))  (m2V 2  cos( ))
V 1 : V 3 cos( )  
 m/ s

m1
m1
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Skica 7. Pozita e automjeteve në çastin e goditjes dhe pozitat përfundimtare për rastin 3.

MOMENTUMI

V3

Sf1=
Sf2=
fA=
fB=
m1=
m2=

0.72
3.95
0.45
0.45
1184
1609

11.31
26.5

sin
Ψ
Θ
φ

V4

cos
0.999 0.044
-0.36 0.932
0.895 0.446

87.5
338.8
63.5
V1=

20.35682525

V2=

16.617550775

Tabela 12. Momentumi
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25
20.2

20.35

19.76

20
16.65

16.61

16.58

15

10

5

0
SLIBAR

METODA 360
V1

MOMENTUM

V2

Diagrami 3 Modeli krahasues i shpejtësive për rastin 3.

6.12 Metoda grafike sipas sasive përkatëse të lëvizjes së automjeteve pjesëmarrëse të aksidentit
dhe diagrami i Slibarit.
6.13 Rasti i katërt studimor
Metoda e caktimit të shpejtësisë para dhe pas ndeshjes në bazë të ligjit mbi ruajtjen e sasisë së lëvizjes
së mjeteve.

Masa e automjetit 1 – m1=1220+75+35=1330 kg,
Masa e automjetit 2 – m2=2770+75=2845 kg,
Distanca e largimit qendrës së masave të automjeteve nga pika e kontaktit:
Sf1=3.32 m
Sf2=2.20 m
Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 1 pas ndeshjes:

V1'  26  a2  Sf 1  26  4  3.32  18.58m / s
a2=4 m/s2 për distancën e bartjes pa frenim të vrullshëm, është bartur pjesa e përparme e automjetit.
Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 2 pas ndeshjes:

V 2'  26  a2  Sf 2  2  5  2.2 16.91m / s
a2=5 m/s2 për distancën e bartjes pa frenim të vrullshëm,
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Sasitë e lëvizjes pas ndeshjes për automjetet 1 dhe 2 gjegjësisht K12 dhe K22

K12  m1  V1'  1330  18.58  24713 .68 kg km/ h

K 22  m1  V 2'  2845  16.91  48133 .32 kg km/h
Paraqitja e sasive të lëvizje në formën e vektorëve në përpjesën 1 cm – 10.000 kg m/s, që
pastaj në mënyrë grafike përcaktohen sasitë e lëvizjes për automjetet 1 dhe 2 para ndeshjes K11 dhe
K12 si në figurën vijuese:

Figura 15. Paraqitja e sasive të lëvizjes në formë të vektorëve për rastin 4.

Llogaritja e shpejtësive të lëvizje së automjeteve 1 dhe 2 para ndeshjes:
Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 1:
K11:=5.35 *10.000 = 53500 kg m/s

V1 

K11 53500

 40 .22 m/s
m1
1330

V1= 40.22 km/h
Shpejtësia e lëvizjes para ndeshjes së automjetit 2:
K21:=7.74*10.000 =77400 kg m/s

V2 

K11 77400

 27 .20 km/h
m1
2845

V2= 27.20 km/h
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6.14 Metoda 360o
Kjo metodë kërkon që matja e këndeve të drejtimit të lëvizjes së secilit automjet para
goditjes dhe pas goditjes të bëhet në të kundërtën e lëvizjes së akrepave të orës, ose në të majtë,
prej 0 shkallë deri në 360 shkallë rreth sistemit të koordinatave karteziane sipas figurës në vijim.

Figura 16. Paraqitja e drejtimit të lëvizjes së automjeteve në sistemin koordinativ për rastin 4.

Ndërsa shprehjet janë si në vijim:
α: =58 deg

β :=117 deg

ϒ :=58 deg

 (m1  V 12 sin  )  (V 22  sin  )
V 21  
 11 .02 m / s

m
2
sin

sin



V1 =39.68 km/h

 (m2 V 22 cos( ))  (m2V 21 cos( ))
V 21 : V 12 cos( )  
 7.67m / s
 
m1
m1

V21= 27.62 km/h
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6.15 Momentumi

Metoda e për llogaritje me Momentum
 (m1  V 3 sin   V 4  sin 
V 2 : 
  sin  (m / s )
 m2 sin  

 (m2  V 4 cos( ))  (m2V 2  cos( ))
V 1 : V 3 cos( )  
 m/ s

m1
m1


117.3°
84.1°

d2-2.20

A
53.9°
4

3

d1-3.32
Skica 8. Pozita e automjeteve në çastin e goditjes dhe pozitat përfundimtare për rastin 4.

Forma e llogaritjes me Momentum
4 sin 
V2  WW1V2 3sinsin  Vsin



V1  V3 cos W2VW4 1cos  W2VW2 cos
1

MOMENTUMI
V3

Sf1=
Sf2=
fA=
fB=
m1=
m2=

3.32
2.2
0.45
0.45
1330
2845

19.48
15.86

sin
Ψ
Θ
φ
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cos
0.889 0.459
0.808 0.589
0.995 0.103

117.3
53.9
84.1
V1=

40.50337031

V1=

26.03102817
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Tabela 13. Momentumi

45

40.22

40.5

39.68

40

35
27.62

27.2

30

26.03

25
20
15
10
5
0
SLIBAR

METODA 360
V1

MOMENTUM

V2

Diagrami 4 Modeli krahasues i shpejtësive për rastin 4.

Krahasimi i shpejtësive të lëvizjes duke ju referuar metodave të përdorura për llogaritje të
shpejtësive.
140
120

114.75

114.45

113.79

km/h

100
80
60

66.46

66.37

64.54

40

40.22
27.2

20
0

20.2
16.65

39.68

40.5

27.62

26.03
20.35
16.61

19.76
16.68

6.33
0.09
Rasti 1 Rasti 2 Rasti 3 Rasti 4 Rasti 1 Rasti 2 Rasti 3 Rasti 4 Rasti 1 Rasti 2 Rasti 3 Rasti 4
2.6

3.37

SLIBAR

2.82

3.89

METODA 360
V1

MOMENTUM

V2

Diagrami 5 Modeli krahasues i shpejtësive
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Duke pasur parasysh që diagrami ka marr formë të ngjashme dhe shpejtësitë e lëvizjes së
automjeteve kanë rezultuar afërsisht të njëjta, mund të themi që të gjitha metodat për llogaritje të
shpejtësive japin rezultate brenda toletrancës së lejuar të gabimeve.
Për të qenë më të sigurt dhe të saktë në lidhje me shpejtësitë e lëvizjes së automjeteve para
aksidentit, nevojitet që të përdoren më shumë se një metodë për llogaritjen e shpejtësisë pasi që kjo
na jep një pasqyrë më të qartë në lidhje më shpejtësitë e lëvizjes së automjeteve. Këtë mund ta themi
derisa kemi matje të sakta nga vendi i aksidentit dhe të dhëna të mjaftueshme pasi që jo çdoherë
mund të llogariten shpejtësitë e lëvizjeve me shumë metoda.
Vlen të ceket që te rastet e goditjeve këndore, kujdes duhet të tregohet me vlerën e
ngadalësimit (a) pasi që nuk duhet të merret vlerë e njëjtë për të dy automjetet.
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PËRFUNDIMET NGA PRAKTIKA PROFESIONALE
Mënyra e informimit për aksidentin e shkaktuar dhe trajtimi i tyre
Pasi është shkaktuar aksidenti në trafikun rrugor, me dëme të vogla materiale, të përfshirët

në aksident mund të merren vesh mes vete në lidhje me kompensimin e dëmit të shkaktuar ose të
plotësojnë Raportin Europian të Aksidentit, përveç:
1. Nëse kemi të ndonjëri nga automjetet nuk është i siguruar,
2. Ndonjëri nga automjetet është i regjistruar në republikën e Kosovës,
3. Në aksident ka persona të lënduar apo të vdekur,
4. Kur ndonjëri nga ngasësit e automjeteve është i mitur, nuk ka patentë shoferi apo nuk është
i siguruar,
5. Nëse ndonjëri nga ngasësit e automjeteve është nën ndikimin e narkotikëve, alkoolit etj.
Për rastet e përmendura më lartë, është e nevojshme që vendin ku është shkaktuar aksidenti
ta mbikëqyrin zyrtarët policor.
Nga momenti i shkaktimit të aksidentit deri në përfundimin e këqyrjes së vendit të aksidentit,
rasti trajtohet sipas këtyre hapave të paraqitur në mënyrë skematike.
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AKSIDENTI

I përfshirë
në aksident

Dëshmitar
okular

Qendra e thirrjeve

Ka hasur në
aksident

POLICIA
192

Skema 1. Informimi I policisë për aksidentin e trafikut

Pasi është telefonuar qendra e thirrjeve, është e nevojshme që të merren informacione sa më
të bollshme dhe të sakta në mënyrë që të informohen njësitet përkatëse të zgjedhura për këqyrjen e
vendit të aksidentit. Ndër informatat që zyrtari në qendrën e thirrjeve i merr nga telefonuesi janë:
o Lloji i aksidentit (automjet – automjet, automjet – këmbësor) dhe përmasa e tij,
o Vendi i ngjarjes – lokacioni,
o Koha e shkaktimit të aksidentit,
o Numri i automjeteve të përfshira në aksident, lloji i mjeteve eventualisht ngarkesës,
(mallra, materie të rrezikshme) natyra e dëmtimit (shqyrtohet mundësia e thirrjes së
zjarrfikësve),
o Numri i të lënduarve dhe a është dikush i lënduar rëndë apo i vdekur,
o A është rruga e lirë për qarkullim etj.
Pas marrjes së informacionit nga qendra e thirrjeve 192 në policinë e Kosovës, varësisht nga
lloji i aksidentit, madhësia e tij (me dëme të vogla ose të mëdha materiale, me lëndime të lehta, të
rënda apo vdekje), thirren njësitet përkatëse të policisë, ndihma e shpejtë, zjarrfikësit etj.
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Qendra e thirrjeve

Njoftohet
patrolla më e
afërt policore

Patrolla e parë që arrinë,
siguron gjurmët në vendin e
aksidentit dhe njofton më
detalisht për pasojat e
aksidentit

Stacioni i
trafikut
regjional

Stacioni që e
ka
kompetencë
teritoriale

Njësia
patrolluese

Me dëme të
vogla
materiale

2021

Me lëndime
të lehta
trupore

Njësia
patrolluese

Njësia e
hetimeve të
trafikut
regjional

Njofton prokurorin
e shtetit për
pasojat e
aksidentit

Prokurori del në
vendin e aksidentit
ose autorizon njësinë
e hetimeve të kryejn
vendin e aksidentit

Me dëme të
mëdha
materiale

Me lëndime
të rënda
trupore

Aksident me
pasojë vdekje

Varësisht nga
kompleksiteti i aksidentit,
prokurori thërret ekspertin
e komunikacionit ose
grupin e ekspetëve

Ndihma e
shpejtë

Njësia e
hetimeve thërret
mjekësinë
ligjore

Skema 2. Skema e informimit në polici rreth trajtimit të nja aksidenti të komunikacionit.

Gjatë mbajtjes së praktikës në stacionin e trafikut regjional të Prishtinës, dhe gjatë angazhimit
tim në analizën e aksidenteve të trafikut, kam vërejtur mos klasifikim të duhur në lidhje me trajtimin
e rasteve të aksidentit, si më poshtë:
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Ka hasur në
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Skema 3. Klasifikimi i lëndimeve dhe dëmeve materiale në aksidente.

7.2

Klasifikimi i veprës sipas rregullativës ligjore
Se sa është madhësia e dëmit të shkaktuar në automjete, nuk janë kompetent as zyrtarët

policor e as prokurori i shtetit që të përcaktojnë madhësinë e dëmtimeve të shkaktuar në aksident,
por për këto mendime dhe analiza duhet të angazhohen ekspertët e lëmive përkatëse. Gjithashtu për
përcaktimin shkallës së lëndimit, duhet që të merret mendimi nga specialisti i mjekësisë ligjore.

Sa i përket veprave (kundërvajtje apo penale) të njëjtat përcaktohet me Kodin Penal të
Kosovës 06/L-074 i datës 14 janar 2019 dhe në kapitulli e veprave penale nga KAPITULLI XXX
VEPRAT PENALE KUNDËR SIGURISË SË TRAFIKUT PUBLIK,
Neni 370
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Rrezikimi i trafikut publik
Paragrafi 1. Kushdo që shkel ligjin mbi trafikun publik apo transportin rrugor dhe rrezikon
jetën e njerëzve apo pasurinë dhe me këtë i shkakton dikujt dëm të konsiderueshëm pasuror, dënohet
me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet.
Ndërsa Dëm i konsiderueshëm - ose humbje e konsiderueshme - nënkupton çdo humbje prej
më shumë se pesëmijë (5.000) EUR deri në pesëmbëdhjetëmijë (15.000) EUR e cila po ashtu është
e përcaktuar më kodin penal në kapitullin KAPITULLI XIII DOMETHËNIA E
SHPREHJEVE NË KODIN PENAL
Neni 113
Paragrafi 31. Dëm - çdo humbje deri në pesëmijë (5.000) EUR. 32. Ndërsa sipas:
Paragrafi 32. Dëm i konsiderueshëm - ose humbje e konsiderueshme - nënkupton çdo humbje
prej më shumë se pesëmijë (5.000) EUR deri në pesëmbëdhjetëmijë (15.000) EUR.
Pra për klasifikimin e veprës si pasojë e së cilës është shkaktuar aksidenti, se a është
kundërvajtje apo vepër penale, nevojitet patjetër që të merret mendimi i ekspertëve të fushave
përkatëse dhe mbi bazën e analizës së tyre dhe mendimit profesional të klasifikohet shkelja.
7.3

Këqyrja e vendit të aksidentit
Këqyrja e vendit të aksidentit nga njësitet patrulluese dhe stacionet lokale të cilat e kanë

kompetencë territoriale një aksident, në shumë raste bëhet nga zyrtar policor të cilët nuk kanë ngitje
apo edhe trajnim profesional për metodat e matjeve, fotografimit dhe këqyrjes së vendit të aksidentit.
Lëshimet më të shpeshta janë:
 Nuk bëhen matje fare në vendin e aksidentit,
 Edhe nëse kemi matje, nuk kemi skicë me shkallë përpjesëtimi,
 Gabime gjatë matjeve dhe matje të mangëta,
 Gabime gjatë fotografimeve ku nuk fotografohet fare dëmi i shkaktuar,
 Nuk fotografohen gjurmët,
 Nuk përshkruhet dëmi, lloji i rrugës dhe karakteristikat teknike të saj,
 Kushtet atmosferike, moti, dukshmëria etj.
Si pasojë e kësaj vërehen lëshime elementare gjatë grumbullimit të dëshmive nga vendi i
aksidentit dhe nga këto lëshime shpesh lëndët zvarriten nëpër gjykata, kërkohen mendime nga
ekspert të ndryshëm nga lëmi i komunikacionit dhe krijohen shpenzime të mëdha.
Faton BUNJAKU

78

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
DIPLOME

PUNIM

2021

Në shumë raste vërehet që njësitet patrulluese e sidomos njësitet e stacionit të rendit, ju
mungojnë pajisjet e ndryshme siç janë:
o Njësitë e ndryshme për matjen e gjatësisë,
o Numrat e ndryshëm për shënjimin e gjurmëve në vendin e aksidentit,
o Alkool teste,
o Shenja për sinjalizimin e vendit të aksidentit,
o Fotoaparat,
o Pajisje për matjen e pjerrtësisë së rrugës etj.

8

Përfundim
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Në këtë punim të diplomës maseter, janë trajtuar metoda të ndryshme për përcaktimin e shpejtësisë
së lëvizjes së automjeteve të aksidentuara.
Metoda e caktimit të shpejtësisë në bazë të ligjit mbi ruajtjen e sasisë së lëvizjes së automjeteve,
(Metoda grafoanalitike – Diagrami i Slibarit), llogaritja sipas metodës 3600 dhe sipas metodës së
Momentumit.
Për përdorimin e këtyre metodave janë të nevojshme këto të dhëna:
a. Skicimi i saktë i vendit të aksidentit me matjet e nevojshme,
b. Fotografitë e automjeteve të dëmtuara nga këqyrja e të cilave ndërtohet këndi i ofrimit të
automjeteve në çastin e kontaktit,
c. Distancat e sakta e largimit të automjeteve nga qendra e masave të automjeteve nga çasti
i kontaktit deri në pozitën përfundimtare të automjeteve,
d. Karakteristikat teknike të rrugës (pjerrtësia, sipërfaqja e rrugës e lagur - e terur, materiali
në rrugë asfalt apo tjetër) etj.
Faktor i rëndësishëm gjatë llogaritjeve të shpejtësive të lëvizjes së automjeteve është edhe
mënyra e bartjes së automjeteve nga momenti i kontaktit deri te pozita përfundimtare e automjeteve
pas aksidentit, pasi që është e rëndësishme me cilën pjesë është bartur automjeti pas kontaktit deri
te pozita përfundimtare pas aksidentit.
Për rastin e parë studimor, për automjetin 1, ngadalësimi është marr a=5.5 m/s2 pasi që
bartja është bartur me katër rrotat e tij. Ndërsa për automjeti 2 që është bartur vetëm me pjesën e
pasme, ngadalësimi është marr a=3.37 m/s2.
Për rastin e dytë studimor, automjeti 1 është bartur pjesërisht me boshtin e pasëm të
automjetit ku njëra pjesë e bartjes së automjetit ishte jashtë rrugës andaj a=2.5 m/s2 ndërsa për
automjetin 2 ngadalësimi është marr a=5 m/s2 pasi që automjeti është bartur me të katër rrotat.
Për rastin e tretë studimor, automjeti 1 është bartur me pjesë e përparme, pjesë ku është i
vendosur motori, rrotat tërheqëse dhe kishte 2 udhëtar pra koncentrimi i masës së automjetit ishte në
pjesën e përparme të automjetit andaj ngadalësimi është marr a=5 m/s2 ndërsa për automjetin 2
ngadalësimi është marr a=4 m/s2 pasi që automjeti është bartur me katër rrotat por bartja ishte më e
theksuar me pjesën e pasme automjetit.
Për rastin e katërt studimor, automjeti 1 është bartur me pjesë e përparme, pjesë ku është
i vendosur motori, rrotat tërheqëse dhe kishte pra koncentrimi i masës së automjetit ishte në pjesën
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e përparme të automjetit andaj ngadalësimi është marr a=5 m/s2 ndërsa për automjetin 2 ngadalësimi
është marr a=4 m/s2 pasi që gjithashtu edhe ky automjet bartjen më të theksuar e kishte me pjesën
e pasme automjetit.

Pas llogaritjeve të rasteve të aksidenteve, kemi ardhur në përfundim që të tri metodat kanë
dhënë rezultate brenda tolerancës së lejuar të gabimeve.
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Me anë të kësaj deklarate, unë Faton BUNJAKU, me përgjegjësi deklaroj se ky punim nuk është
prezantuar për vlerësim apo botuar më parë, pjesërisht apo në tërësi, pranë këtij apo ndonjë
institucioni tjetër. Më tej deklaroj që:
a) punimi i paraqitur këtu është origjinal dhe është punuar në tërësi nga unë,
b) punimi nuk është marrë nga studentë të tjerë apo punime të tjera në Universitetin e Prishtinës
‘Hasan Prishtina’ ose nga ndonjë universitet tjetër;
c) punimi nuk është kopje e ndonjë punimi të marrë në internet apo bibliotekë;
ç) punimi nuk përmban modifikim të dhënash, duke i paraqitur ato si kontribut origjinal;
d) punimi respekton të gjitha kërkesat për të drejtat e autorit, duke saktësuar dhe cituar të
gjitha kontributet nga burime te tjera.
Punimi i diplomës në fjalë vlen për nivelin Master të studimeve dhe mban titullin:
“ANALIZA E SHPEJTËSIVE TË AUTOMJETEVE GJATË NDESHJEVE-GODITJEVE
ANËSORE – KËNDORE”.

Dëshmoj se jam vënë në dijeni që vërtetimi ndryshe i atyre që u thanë më sipër do të rezultojë në
tërheqjen e titullit të fituar bazuar në këtë punim.

Prishtinë, më 02/03/2021

Studenti/ja-nënshkrimi
_______________________

* Në rastin kur punimi Ba ose Ma punohet nga më shumë kandidatë sipas nenit 117 përkatësisht 118
të statutit të UP-së duhet të shënohet: a) punimi i paraqitur këtu është origjinal dhe është punuar në
tërësi në bashkëpunim me X dhe Y sipas vendimit nr. xx, dt. të Këshillit të Fakultetit;
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