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АПСТРАКТ
Испитувањето на перформансите на крстосници е процес којшто бара детална
анализа на влезните податоци како што е бројот на возила во врвен час, геометриските
карактеристики и начинот на контрола. Ефикасен начин за испитување на работата на
крстосници е со примена на напредни софтверски пакети како што се Synchro Plus
SimTraffic 8 и Sidra Intersections 6.
За поатрактивна примена на напредни софтвери за стручњаците од областа на
патниот сообраќај во нашата земја, како и за самите корисници, применети се овие два
софтвери со цел да се испитаат разликите во перформансите на низа од осум
крстосници во град Битола.
Цел на магистерскиот труд е да се утврдат разликите, нивните причини, како и
предностите и недостатоците при користење на двата софтверски пакети. Тоа е
извршено преку анализа, обработка и споредување на излезните резултати за
подрачјето на опфат.
Sidra 6 ги пресметува вкупните временски загуби како збир од временските
загуби коишто се јавуваат при чекање на возила и заради геометриските
карактеристики на крстосницата. Synchro 8 го користи моделот на Webster.
Во однос на нивото на услуга, и двата софтверски пакети го користат методот
HCM 2000. Поради тоа не се забележуваат отстапувања во излезните резултати.
Sidra 6 го пресметува капацитетот како количник од вкупниот проток возила за
дадениот правец и нивото на заситеност на тој правец. За ниво на заситеност се избира
највисокото нивото на заситеност што го има одредена лента. Synchro 8 го користи
методот на искористеност на капацитетот (Intersection Capacity Utilization – ICU, 2003).
Капацитетот е количник од збирното време за опслужување на сите правци на движење
за одредена должина на циклусот и препорачаната должина на циклус (најчесто 120
секунди). ICU пресметува колку изнесува дополнителниот капацитет на крстосницата.
Овој метод не врши пресметка на загубите, но може да се користи за предвидување
колку често крстосницата ќе се соочи со застој.
Од предностите и недостатоците на двата софтверски пакети, може да се одреди
во која ситуација, кој софтверски пакет е поадекватен за испитување на перформансите
на одредена крстосница или на низа крстосници.
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ABSTRACT

Testing the intersection performance is a process that requires a detailed analysis of
input data relating to the number of vehicles in the peak hour period, to the geometric
characteristics and the type of traffic control. The most efficient way to test it is by using
advanced software packages such as Synchro Plus SimTraffic 8 and Sidra Intersections 6.
In order to make advanced software packages more attractive both for traffic engineers
and traffic participants, the two abovementioned software packages are used for investigating
the performance differences on eight intersections along a corridor in the city of Bitola.
The research purpose of this thesis is to determine the differences, the causes as well
as the benefits and disadvantages of the two software packages. The differences are presented
by analyzing and comparing the output results for the scope of research.
Sidra 6 calculates the total time loss as a sum of time losses due to the waiting of
vehicles at intersection and of its the geometrical characteristics. For the same purpose,
Synchro 8 uses the model of Webster.
Regarding the level of service, both software packages use the HCM 2000 method.
Therefore, no significant deviations are percieved.
Sidra 6 calculates the capacity as a ratio between the total traffic flow for the given
direction and the level of saturation that occurs on that direction. For the level of saturation,
the highest level of saturation on a particular lane is chosen. Synchro 8 calculates the capacity
by using the Intersection Capacity Utilization Method (ICU), 2003. In this case, the capacity
is calculated as a ratio of the overall time required to serve all movements for a particular
cycle length (most commonly 120 seconds). ICU method calculates the additional capacity
that the intersection can offer. This method does not calculate the time losses, but it can be
used to predict how often the intersection will face the traffic delay.
The advantages and the disadvantages of the two software packages can be of good
help when determining which one of them is to be more adequate for testing the performance
either of an individual or of series of intersections along the corridor.
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1.

ВОВЕД

1.1.

Основни разгледувања
Зголеменото

влијание

на

информатичките

технологии,

еволуцијата

на

софтверското инженерство и развојот на интелигентните транспортни системи,
овозможија симулацијата на сообраќајот да стане водечки пристап за анализа на
сообраќајот и за поддршка на работата и поставката на сообраќајните системи.
Моделите за симулација претставуваат ефективни алатки коишто овозможуваат
проценка на различни сообраќајни услови. Тие се од огромна помош за анализа на
постојната состојба, за оцена на проблемите кои се јавуваат и за предлагање
поефикасни решенија. Симулацијата на сообраќајот поддржува планирање на
транспортот и управување со сообраќајот.
Новите решенија и мерки може ефикасно да се тестираат во околина на
„виртуелна реалност“, без попречување на сообраќајот на самиот терен. Ефикасното
управување со сообраќајот и стратегијата на контрола е резултат на потврдени
(верифицирани) и оценети (валидирани) излезни показатели на ефикасност од
симулацијата.
Во последните години, сообраќајната симулација односно микроскопската
сообраќајна симулација, премина од академскиот во професионалниот свет. Голема е
понудата на софтвер за симулација на сообраќај, како и неговата примена од страна на
истражувачи, проектантски друштва, инженери од областа на сообраќајот.
Микроскопските симулации на сообраќајот стануваат еден од најатрактивните
пристапи, кои пред сè, се базираат на емулација на протокот на сообраќај од
динамиката на индивидуалните возила.
Во текот на 80-те години од минатиот век се формираат софтверски корпорации
чиишто производи се наменети за управувањи контрола на сообраќајот, односно за
сообраќајните инженери. Такви се софтверските корпорации Trafficware и Akcelik &
Associates.
Trafficware е софтверска корпорација со седиште во САД, и првенствено е
наменената за нивниот пазар.
Akceliк & Associates е развиена во Австралија, и слично како и Trafficware,
првенствено е најраспространета во сопствената држава.
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Со појавата на софтверски пакети се понуди подобра алтернатива во однос на
дотогашните рачни пресметки кои ги користеа сообраќајните инженери. Предностите
коишто тие ги нудат се неспоредливо поголеми од рачните пресметки. Современите
софтверски алатки ги имаат следните предности во однос на традиционалните рачни
пресметки:
- можност за испитување на перформансите на цела улична мрежа или делница, и
согледување на влијанијата од извршување на промена на одреден дел врз
целокупната мрежа
- можност за испитување и приказ на временските загуби и нивно влијание врз
перформансите на крстосници во улична мрежа
- можност

за

испитување

различни

видови

контрола

на

крстосници, како

сигнализирини, несигнализирани крстосници и кружни токови
- можност за анимација на проток на возила во реално време, лесно разбирлива и за
пошироката јавност, од која може јасно да се согледаат потенцијалните резултати од
алтернативните сообраќајни сценарија.
Покрај овие предности, софтверските пакети имаат и одредени недостатоци:
- потребен е подолг временски период за анализа на одреден проблем за разлика од
традиционалните рачни пресметки
- потребни се повеќе и прецизно прибрани влезни податоци
- мали грешки во влезните податоци може да придонесат до големи грешки во
излезните резултати
- тешко се открива прецизноста на софтверските пакети. Иако, повеќето од
поголемите софтверски корпорации кои денес се користат се сметаат за валидни,
досега ретко кој стручнак од областа на сообраќајот ја има испитано нивната
веродостојност.
Во продолжение, се поставува прашањето дали корисникот на овие софтвери
правилно ги користи. Прецизноста е доведена во прашање и кај традиционалните
методи, но тие се поедноставни, полесно се проверуваат и подолго време се во
употреба.
Поради

гореспоменатите

предности,

софтверските

пакети

наменети

за

сообраќајните инженери стануваат достапни за анализа на сообраќајот низ целиот свет.
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1.2.

Приказ на досегашните истражувања
Сообраќајна студија е изведена во Greenville County во Јужна Каролина, САД.

Оваа студија е изработена за потребите на Министерството за транспорт на Јужна
Каролина (South Carolina Department of Transportation - SCDOT), од страна на Florence
& Hutcheson (Consulting Engineers) во 2012 година.
Цел на студијата е подобрување на недостатоците кои ги има делницата, пред сè
во однос на зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот. Во оваа студија
е применета софтверската алатка Synchro 7 за испитување на перформансите на
комплексна делница со просечен дневен проток на возила од 78 300 до 107 200 возила.
Synchro 7 е применет за давање јасна слика за постојната состојба во однос на
начинот на контрола на крстосниците, нивото на услуга, временските загуби и
соодносот на проток/капацитет. Исто така, софтверот е применет и за согледување на
промената на постојната состојба преку воведување на предлог-решенија, кои
вклучуваат воведување дополнителни приоди на крстосниците и промени во
контролата на сообраќајот. Со помош на Synchro 7 разгледувани се перформансите на
постојната состојба на 37 крстосници, перформансите кои би ги имале со зголемен
проток на возила во проектните 2015 и 2035 година, како и две предлог-варијантни
решенија за 2015 и 2035 година. Благодарение на Synchro 7, без експериментирање на
терен, утврдено е кое варијантно решение е подобро.
Sidra Intersections 1.0 е применета за испитување на перформансите на
крстосница во University Place, Вашингтон, ограничена со 44та и 67ма Авенија, од
страна на Kansas State University во 2002 година. Во Sidra Intersections 1.0 се внесени
податоци, прибрани со видео снимање во врвен час. Со помош на овој софтвер е
извршена компарација на веќе извршени промени на крстосницита и предлог-нови
варијантни сценарија.
Во овој софтверски пакет беа споредувани:
- временските загуби на крстосница
- максималното време на доцнење според приоди
- должината на редот на чекање
- соодносот на проток/капацитет.
На оваа крстосница претходно е извршено спојување на две сообраќајни ленти
во една, со цел добивање заедничка лента за леви свртувања во двете насоки познато
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како „Road Diet“, со што се добива дополнителен простор за воведување велосипедски
ленти во двете насоки. Разгледани се нови варијанти за контрола на сообраќајот, воведување кружен ток, светлосна сигнализација и two-way stop контрола, како и
споредба на перформансите во однос на постоечката состојба. Се покажа дека најдобро
решение е воведување на кружен ток.
Во Романија е изведена сообраќајна студија за подобрување на постоечката
состојбата на низа крстосници во градот Бустени, од страна на Technical University of
Civil Engineering Bucharest во 2011 година . За анализа на капацитетот на крстосниците,
применета е софтверската алатка Synchro 7. Извршена е симулација на сообраќајот за
јасно согледување на транзитните движења кои изнесуваат 73 до 80% од вкупните
патувања на разгледуваниот потег. Исто така, со оваа софтверска алатка е покажано
дека нивото на услуга кое најчесто се сретнува на крстосниците е незадоволително –
НУ=„F“.
Во оваа сообраќајна студија се предлага поставување светлосна сигнализација
на сите крстосници, при што со Synchro 7 изработен е соодветен распоред на фазите на
светлосната сигнализација за врвен и вонврвен час.
Благодарение на можностите на оваа софтверска алатка се покажа дека
поставувањетно на соодветна светлосна сигнализација значително ќе ја подобри
постојната состојба на разгледуваните крстосници во однос на безбедноста на
учесниците, намалувањето на временските загуби, како и намалувањето на штетните
емисии од возилата.
Sidra 5.1 е применета за преуредување на „Т“ крстосница и воведување кружен
ток во третиот по големина град во Норвешка, Трондхајм, од страна на Technical
University of Budapest, Department of Highway and Traffic Engineering и Norwegian
University of Science and Technology, Trondheim во 1998 година. За таа цел, извршено е
снимање на сообраќајните токови во утрински и попладневен врвен час. Податоците од
снимањето се обработени со помош на Sidra 5.1 и разгледувана е постоечката состојба.
Со оваа софтверска алатка се добиени податоци за капацитетот на трите приоди од
крстосницата и утврдено е кај кој приод капацитетот е помал од побарувачката. Исто
така, извршена е пресметка на временските загуби, должината на редот, како и нивото
на услуга - „D“.
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Заради задоволување на побарувачката за време на врвен час, предложено е
воведување на кружен ток со соодветна геометрија. Со помош на Sidra 5.1 се покажа
дека со воведување на кружен ток ќе се добијат следните подобрувања:
-

должината на ред во врвен час ќе се намали од 210 m на 40 m

-

капацитетот на крстосницата ќе се зголеми од 3 205 возила/час на 4 060 возила/час

-

временските загуби ќе се намалат од 43,8 секунди на 13,5 секунди

-

ќе се добие ниво на услуга „А“.
Со помош на оваа софтверска алатка, без експериментирање на терен, се покажа

дека воведувањето кружен ток ќе ја задоволи побарувачката која не може да ја понуди
постојната „Т“ крстосница.
Во нашата држава, применет е софтверскиот пакет Synchro Plus SimTraffic 6 во
сообраќајниот проект „Анализа и оцена на влијанијата на соседни крстосници врз
начинот на управување на сообраќајот во град Битола со примена на напредна
софтверска алатка“ (И. Блажески, самостоен проект, ТФБ, 2009).
Со помош на овој софтверски пакет извршена е анализа на перформансите што
ги нудат истражуваните крстосници и предложени се две варијантни сценарија со цел
подобрување на постоечката состојба.
Synchro Plus SimTraffic 6 е применет за приказ на постоечката состојба во однос
на протокот на возила, начинот на контрола на крстосниците, времето на доцнење,
соодносот на капацитетот и побарувачката, како и нивото на услуга за секоја
крстосница.
Излезните резултати укажаа на низа недостатоци во поглед на начинот на
водење и контрола на сообраќајот, постоење на неконтролирани пристапи, како и ниско
ниво на услуга. Како резултат на тие недостатоци, со помош на Synchro Plus SimTraffic
6 предложени се две варијантни сценарија со кои ќе се зголеми нивото на услуга и ќе се
намалат конфликтните точки и временските загуби. Овие решенија вклучуваат
изградба на мини кружни токови, забрана на леви свртувања кај одредени крстосници,
воведување на еднонасочен режим на сообраќај, како и изнаоѓање оптимални циклуси
на светлосната сигнализација.
Овој софтверски пакет претставуваше основа (фундамент) за изработка на
сообраќајниот проект, пред сè поради давање јасна слика на пошироката јавност за
придобивките на варијантните решенија, без експериментирање на самиот терен .
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Во Република Македонија, софтверскиот пакет Synchro Plus SimTraffic 6 е
применет и во самостојниот проект „Идејно сообраќајно решение за подрачјето меѓу
урбанистичките блокови 10 и 16 во град Битола“, (Ѓ. Паунковски, ТФБ, 2009).
Идејното решение во овој сообраќаен проект вклучува изградба на подземна и
надземна гаража со цел решавање на проблемот со паркирањето во централното
подрачје во град Битола. Меѓутоа таквото решение подразбира и менување на режимот
на сообраќајот со различни брзини на движење, подземни делници, како и соодветна
сообраќајна сигнализација.
За подобро претставување и добивање на појасна слика за идејното сообраќајно
решение, како и прикажување на моменталната состојба, искористен е софтверскиот
пакет Synchro plus SimTraffic 6.

1.3.

Идентификација на проблемот на истражување
Потребата од управување и контрола на сообраќајните токови станува сè

поголема, пред сè поради застоите што се јавуваат во патниот сообраќај. Тие
доведуваат до појава на економски, социјални и еколошки проблеми во урбаните
средини. Уличните мрежи се соочени со сообраќајни незгоди, загадување на воздухот,
како и со стрес кај учесниците во сообраќајот.
Застоите во сообраќајот претставуваат комплексен динамички проблем,
составен од повеќе елементи и процеси коишто имаат меѓусебно влијание. Исто така,
транспортниот систем станува сè пософистициран, поради што мора да се прифаќаат
нови

начини

на

управување

со

постојните

системи

за

нивно

поефикасно

функционирање.
Градот Битола, како индустриски, административен, економски, образовен,
научен и дипломатски центар (трет по големина во Македонија според бројот на
жители и на второ местор според површина) се соочува со слични проблеми во
сообраќајот, пред сè во однос на застоите што се јавуваат на уличната мрежа.
Фокусот во ова истражување е во споредбена анализа на перформансите на
индивидуални крстосници во град Битола со помош на софтверските пакети Synchro 8
и Sidra Intersections 6.0.
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1.4.

Предмет и цел на истражувањето
Предмет на анализа во овој магистерски труд е проучување на постојната

состојба на работата на низа од индивидуални крстосници на коридор во град Битола со
помош на софтверските пакети Synchro Plus SimTraffic 8 и Sidra Intersections 6.0.
Врз основа на анализа на добиените излезни резултати од работата на
индивидуалните крстосници, цел на магистерскиот труд е да се утврдат разликите,
нивните причини, како и предностите и недостатоците при користење на двата
софтверски пакети.
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2.

ТЕОРЕТСКИ

ОСВРТ

КОН

МИКРОСКОПСКИТЕ

МОДЕЛИ

ЗА

СИМУЛАЦИЈА НА СООБРАЌАЈ
Комплексноста на сообраќајните токови и проблемите што може да настанат
при експериментирање на терен ја прават компјутерската симулација значајна алатка за
анализа во сообраќајното инженерство. Сообраќајните токови може прецизно да се
опишат со модели за сообраќајни токови. Со користење на различни математички
модели за симулација, може да се прикаже голем опсег на реални ситуации со високо
ниво на деталност. Во зависност од нивото на деталност, сообраќајните модели може да
се класифицираат во макроскопски, мезоскопски и микроскопски модели.
Макроскопските модели го разгледуваат сообраќајниот проток во целина, а пак
микроскопските се задржуваат на индивидуалните возила и нивната меѓусебна
интеракција. Додека пак, мезоскопските модели според начинот на работа и нивото на
деталност, се сместуваат меѓу макроскопските и микроскопските модели.
Микроскопските модели на сообраќајни токови ги анализираат токовите преку
моделирање на интеракцијата возач-возач и возач-пат во сообраќајниот ток. Тука се
анализира интеракцијата меѓу возач - возач, поединечен возач при различни
карактеристики на патот.
Симулациските модели ја зголемуваат својата популарност и стануваат
ефективна алатка за анализа на голем број динамички проблеми поврзани со
комплексни процеси, кои не можат лесно да се прикажат на аналитички начин.
Поконкретно, моделите за симулација претставуваат математички приказ на
реални системи коишто се во форма на одреден софтвер кој функционира со помош на
информатички помагала каде што се вршат потребните експериментирања.
Моделите за симулација на сообраќај располагаат со голема разновидност од
апликации во потребните области. Во денешно време тие стануваат неизбежна алатка
за анализа и интерпретација на реални ситуации во сообраќајното инженерство. Во
продолжение се прикажани неколку ситуации каде што овие модели ја наоѓаат својата
примена:
-

кога математичката или аналитичка поставка на проблемот, пред сè поради
комплексноста, е неизводлива или неадекватна

-

кога постои сомнеж во релевантноста на математичката поставеност или добиените
резултати
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-

кога се јавува потреба од визуелен приказ на токот на возила, односно проучување
на однесувањето на возилата.
Важно е да се напомене дека симулацијата може да се користи само како

помошна алатка за вреднување и проширување на излезните резултати, добиени со
помош на математички формулации или модели.
Моделите за симулација на сообраќајот овозможуваат:
-

вреднување на алтернативни поставки

-

испитување нови решенија

-

вградување во друга алатка

-

обука на стручен кадар

-

безбедносна анализа.
Основните чекори коишто се потребни за поставување на моделите за

симулација на сообраќај се следни:
-

дефинирање на проблемот и целите на моделот

-

дефинирање на системот кој се истражува – пат, возило и возач

-

поставување на моделот

-

калибрација на моделот

-

верификација на моделот

-

валидација на моделот

-

документирање.
Планот за работа, односно рамката на микроскопските модели се состои од три

главни процеси, и тоа:
-

генерирање на возила

-

ажурирање на поставеноста на возилата

-

анализа.
На Сл. 2.1 е прикажан алгоритам на микроскопски модел на симулација на

сообраќајот.
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Слика 2.1: Алгоритам за микроскопска симулација на сообраќај
Извор: www.civil.iitb.ac.in/tvm/1111_nptel/535_TrSim/plain/plain.html

Структурата на моделот вклучува различни компоненти, како: модели на
следење на возила, модели на менување сообраќајни ленти и сл., кои се дел од
ажурирањето на местоположбата на возилата.
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Теоретски осврт кон софтверскиот пакет SYNCHRO PLUS SIMTRAFFIC 8

2.1.

Trafficware e корпорација, насочена кон истражување, проектирање и развој на
современа софтверска алатка наменета за сообраќајното инженерство. Нејзината
компетентност, пред сè, доаѓа од застапеноста и успешното реализирање на
предизвиците со коишто се соочува патниот сообраќај во Северна Америка уште од
1979 година. Исто така, професионалниот тим со повеќедецениско искуство во областа
на управување и контрола на сообраќајот е доволен показател за создавање на високо
технолошка софтверска алатка.
Компанијата е основана под името Naztec во 1979 година, како индустриско
производствена корпорација од областа на сообраќајното инженерство.
Во 2011 година, Naztec се соединува со Trafficware, која е една од водечките
компании во развојот на софтверски пакети за испитување и анализа на перформансите
на сигнализирани и несигнализирани крстосници. Комбинацијата на овие две компании
придонесе за континуитет во надградбата и усовршување на нивните софтверски
пакети.
Кон оваа корпорација се вклучува и John M. Worthington, извршен директор на
реномираната компанија од областа на патниот сообраќај TransCore Inc. Со своето
долгогодишно искуство со интелигентни транспортни системи, тој ќе придонесе за
зацврснување на позицијата на корпорацијата Trafficware на пазарот на сообраќајно
инженерство.
Trafficware

создава

целосна

палета

на

софтверски

пакети

во

својот

2

високотехнолошки развоен центар од 30 000 m во Sugar Land, Texas.
Synchro Plus претставува комплетен софтверски пакет наменет за моделирање,
оптимизација, управување и симулација на сообраќајни системи.
Synchro Plus е алатка којашто во себе ги вклучува:
-

Synchro, алатка за анализа и оптимизација

-

SimTraffic, софтверска апликација за симулација на сообраќај

-

3D Viewer, тридимензионален приказ на SimTraffic симулација.
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2.1.1. ОПИС НА СОФТВЕРСКАТА АЛАТКА SYNCHRO 8
За одредување на капацитетот на крстосници, Synchro 8 го применува методот
Intersection Capacity Utilization (ICU) 2003. Овој метод врши споредба на тековниот
проток на возила и максималниот проток што крстосницата може да го понуди.
Synchro 8 го користи методот на Higway Capacity Manual (HCM) 2000 и 2010.
Оваа софтверска алатка овозможува едноставни решенија за анализа на капацитетот на
индивидуални крстосници и временска оптимизација, како и обработка на временски
загуби.
Вкупните временски загуби претставуваат збир од традиционалните контролни
загуби и загубите што се јавуваат кај редовите возила. Пресметката на загуби е
интегрален дел од оптимизацијата на Synchro 8.
Покрај пресметката на капацитетот, Synchro 8 врши оптимизација на циклусот
на светлосната сигнализација, фазна распределба и поместување на зеленото време,
елиминирајќи ја потребата од тестирање повеќе временски планови при барање на
оптимално решение.
Влезните податоци се внесуваат на едноставен начин. Пресметките и излезните
резултати се прикажуваат во лесно разбирлива форма.
Synchro 8 овозможува брзо генерирање на оптимални временски планови, како и
оптимизација на временски циклуси, фазна распределба, и поместување на зеленото
време, со цел минимизирање на временските загуби.
Synchro 8 е целосно интерактивен. Со промена на влезните параметри се врши
автоматско ажурирање на излезните резултати. Временските планови се прикажуваат
во лесно разбирливи временски дијаграми.
Оваа софтверска алатка овозможува детално и автоматско моделирање на
светлосните сигнали, опремени со детектори. Може да моделира различни
карактеристики во однесувањето и директно да ги примени информациите во
моделирањето на застои во сообраќајот. Нуди приказ на колоритни, информативни
временско-просторни дијаграми. Вредностите на фазната распределба и поместувањето
на зеленото време може директно да се менуваат од самиот дијаграм.
Овозможува два вида временско-просторни дијаграми. Едниот од нив е во вид
на ширина на бран, кој прикажува како сообраќајот може да се одвива непрекинато низ
целиот потег. Вториот вид е сообраќаен ток, кој прикажува индивидуално возило кое
12

застанува, чека во ред, и потоа продолжува. Овој вид дава многу појасна слика за
вистинскиот изглед на сообраќајниот проток.
На Сл. 2.2 може да се види сликовит приказ на временско-просторен дијаграм во
Synchro 8.

ЛЕГЕНДА
Приказ на сообраќаен ток
Приказ на ширина на бран

Слика 2.2: Временско-просторен дијаграм
Извор: Trafficware Ltd, Synchro Studio 8 User Guide, 2011

Дијагоналните и хоризонтални линии го претставуваат сообраќајниот ток.
Заради појасно обележување на насоките на движење, овие линии се со сина и црвена
боја.. Дијагоналните линии ги претставувват возилата кои се движат, а хоризонталните,
возилата кои не се во движење поради црвената фаза. Аголот на наклон на
дијагоналните линии ја претставува брзината со која се движат возилата.
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Хоризонталните линии се добар показател за сообраќајните инженери, бидејќи
преку нив се добива јасна слика за функционалноста на крстосниците. Доколку овие
линии се во помал број, тогаш крстосниците поефикасно функционираат.
Кај приказот на ширина на бран, црвената, зелената и жолта лента ја прикажува
фазата на сигналот за секој дел од циклусот. Различните бои и шрафирања го имаат
следното значење:
-

зелената боја прикажува зелена фаза за возилата што се движат право во двете
насоки

-

црвената прикажува црвена фаза за двете насоки прави и леви движења

-

доколку крстосницата не е сигнализирана се користи сино-зеленкаста лента за
означување на истата

-

надолното шрафирање (\\\\) ја прикажува зелената фаза во една насока, за прави и
леви движења

-

нагорното шрафирање (////) ја прикажува зелената фаза во спротивната насока, за
прави и леви движења

-

накрсното шрафирање (XXXX) ја прикажува зелената фаза за левите свртувања
од двете насоки; во овој случај, правите движења имаат црвена фаза

-

жолтата или шрафираната жолта ја прикажува жолтата фаза за една или повеќе
фази во движењето.

2.1.2. ОПИС НА СИМУЛАЦИЈА НА СООБРАЌАЈОТ СО SIMTRAFFIC 8
SimTraffic

8

извршува

микросимулација

и

анимација

на

сообраќајот.

Примарната намена е проверка, и доколку има потреба, се врши нагодување на
сигналните операции кои претходно се зададени во Synchro 8. Со помош на SimTraffic
8, индивидуалните возила се моделираат и се прикажуваат пресекувањата со уличната
мрежа. Моделира сигнализирани и несигнализирани крстосници, како и делници од
автопат, вклучувајќи возила, пешаци и автобуси. За разлика од други апликации за
моделирање, во SimTraffic 8 анимацијата се прикажува во текот на симулацијата.
Внесувањето податоци е интуитивно и ефикасно, и истиот сет податоци, креиран со
Synchro 8, може да се користи за извршување на симулација во SimTraffic 8. Посебно е
корисен за анализа на покомплексни ситуации, како што се:
-

блиски крстосници кај коишто се јавуваат проблеми со застои во сообраќајот
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-

блиски крстосници со проблеми во промена на лентите

-

меѓусебно влијание на блиски несигнализирани крстосници.
SimTraffic 8 вклучува: фиксна контрола, поттикната контрола, крстосници со

двенасочна СТОП контрола (СТОП знаци на еден приод во двете насоки), крстосници
со СТОП-контрола на два или на сите приоди во две насоки, при што секој возач е
обврзан целосно да застане пред да ја напушти крстосницита. Ваквиот начин на
контрола се користи во САД, Канада и Јужна Африка, на кружни крстосници, автопати,
свиоци, возила (автомобили, камиони и автобуси), острови за свртување, закривени
краци. Исто така, врши мерење на ефективноста, во поглед на: временските загуби,
застоите, должинате на редот, брзината, времето на патување, потрошувачката на
гориво, емисијата на CO2, како и разгледување на зелените фази од поттикнатата
сообраќајна контрола.
Со оваа верзија сè уште не може да се моделира контролата на побарувачката и
капацитетот на влезните рампи со помош на светлосна сигнализација, застоите кај
автобуси, на лентите наменети само за автобуси, трамваи, улични паркирања. Некои од
овие недостатоци најверојатно ќе бидат земени предвид во идните верзии на оваа
софтверска алатка.
2.1.3. ОПИС НА 3D СИМУЛАЦИЈА НА СООБРАЌАЈ 3D VIEWER 8
SimTraffic 8 може да креира 3D документ, кој може да биде прикажан со помош
на 3D Viewer 8. 3D Viewer претставува корисна, прегледна алатка за работа, наменета
за тридимензионално моделирање на симулација во SimTraffic 8. Моделирањето може
визуелно да се збогати со вметнување градби, како згради, дрвја и зеленило, како и
создавање анимации од птичја перспектива или од самите возила, наменети за
презентација.
3D Viewer 8 ја користи симулацијата во SimTraffic 8 за креирање на сообраќајно
сценарио. Сценариото претставува тридимензионално рендерирање на сообраќајна
мрежа добиена од SimTraffic 8.
Трите примарни модови на Viewer за приказ на податоци од SimTraffic во 3D
околина вклучуваат подлога, возило и пат. Исто така, 3D Viewer 8 нуди можност за
креирање сценарио коешто ја подобрува постоечката околина.
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2.2.

Теоретски осврт кон софтверскиот пакет SIDRA INTERSECTIONS 6
Уште од своето основање во 1999 година, Akcelik & Associates се посветени на

сообраќајното инженерство низ целиот свет со цел создавање на побезбеден,
пријателски еколошки настроен и ефикасен транспортен систем.
Софтверски пакет Sidra Intersectionс претставува иновативна софтверска алатка,
која е користена од професионалци во патниот сообраќај низ целиот свет. Со помош на
оваа алатка сообраќајните инженери поефикасно се справуваат со предизвиците во
патниот сообраќај при управувањето и контролата на сообраќајот на крстосници од
секаков вид.
Sidra Intersections претставува напредна софтверска алатка што е наменета за
микро анализа на перформансите на крстосници. Се користи за испитување на нивото
на услуга, капацитетот и начинот на контрола на крстосници. Овој софтвер е
лиценциран и се користи во над 90 држави, вклучувајќи ги САД и Канада, Австралија,
Јужна Африка, Азија, Средниот Исток и Европа.
Успехот на Sidra, пред сè, се должи на високите постигнувања на д-р Рами
Акчелик (Rahmi Akçelik), кој е извршен директор и креатор на Sidra Intersection. Како
резултат на неговото долгогодишното искуство во областа на сообраќајот, учесниците
во сообраќајот може да ги користат добивките на софтверскиот пакет. Голем дел од
својот живот го има посветено на обука на сообраќајни инженери во Австралија и низ
целиот свет.
2.2.1. ОПИС НА СОФТВЕРСКАТА АЛАТКА SIDRA INTERSECTIONS 6
Поимот SIDRA е скратеница за Signalized&unsignilized Intersection Design and
Research Aid (помошна алатка за проектирање и истражување на сигнализирани и
несигнализирани крстосници). Првичната верзија Sidra 1 е развиена од страна на Rahmi
Akçelik во периодот 1975-1979 година (Akçelik 1979).
Sidra 2 е софтверска алатка развиена од страна на ARRB (Australian Road
Research Board), наменета за сигнализирани крстосници и развиена во 1984 година
(Akçelik 1981, 1984).
Akcelik & Associates Pty Ltd ја презеде сопственоста на Sidra во февруари, 2000
година. Sidra е преименувана во aaSidra.
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Првата надградена нова верзија од страна на Akcelik & Associates (aaSidra 1) е
развиена во јули 2000 година.
Во 2006 година, Akcelik & Associates Pty Ltd го претставија Sidra Solutions како
заштитно име за своите софтверски продукти. Sidra Intersections Version 3.0 е ставена во
употреба во август 2006 година како софтверски пакет кој е целосно развиен за
оперативниот систем Windows (името Sidra Intersections го заменува дотогашното
aaSidra).
Sidra Intersections Version 4.0 е ставена во употреба во јули 2009 година со
значителни подобрувања на корисничкиот интерфејс, алатките, како и можностите за
моделирање на сообраќајот.
Sidra Intersections Version 5.0 е ставена во употреба во јули 2010 година со
подобрувања корисничкиот интерфејс, уредувањето на фајлови, како и сообраќајните
модели.
Sidra Intersections Version 5.1 е ставена во употреба во март 2011 година, и
кооинцидира со појавувањето на HCM 2010, со подобрувања на корисничкиот
интерфејс, можностите на самиот софтвер и сообраќајните модели.
Може да се користи за:
-

анализа на различни типови крстосници, вклучувајќи сигнализирани крстосници (со
фиксна контрола - pretimed и поттикнатиа - actuated), сигнализирани премини за
пешаци, изолирани сигнализирани крстосници, кружни токови, крстосници со
СТОП знаци на еден приод во двете насоки, крстосници со СТОП знаци на сите
приоди во двете насоки, и контрола на крстосници со давање првенство на
минување

-

врши пресметка на: капацитетот, временските загуби, должината на редот, застоите,
трошоците за изградба, потрошувачката на гориво, загадувањето на околината за
сите видови крстосници

-

анализа на алтернативни решенија за оптимизација на геометријата на крстосници,
сигналните фази, како и специфицирање различни стратегии за оптимизација

-

обработува крстосници што имаат до 8 краци, со еднонасочен или двенасочен
сообраќај, приоди со една или повеќе ленти, одвоени ленти, континуирани ленти и
забрани за свртување.

-

одредување сигнални времиња (за фиксна и поттикната контрола) за крстосници со
различна геометрија и распоред на фази
17

-

анализа на оцена на влијанието од зголемување на сообраќајот

-

анализа на параметри за калибрација, оптимизација, евалуација и дизајн на
геометрија

-

изградба на крстосници, вклучувајќи групирање на ленти, користејќи ги
придобивките од анализа на лента по лента

-

изградба на кратки ленти (острови за свртување, ленти кои вклучуваат и паркинг
простор и загуба на ленти при излез)

-

анализа на ефектите од товарни возила врз перформансите на крстосницата

-

анализа на посложени ситуации на заеднички ленти и спротивни свртувања (како
што се пропустливи и заштитни фази, одвоени ленти, свртување на црвено)

-

анализа на услови на заситување користејќи временско независни задоцнувања,
должина на ред и однос на застои користени во Sidra.
Sidra Intersection 6.0 ги воведува најголемите промени во 30 годишната историја

на овој софтверски пакет. Главните промени се однесуваат во поглед на:
-

моделирање на сообраќајна мрежа (моделирање на повеќе соседни крстосници каде
што се зема предвид нивното меѓусебното влијание)

-

превозни средства (автобуси, велосипеди, камиони, трамваи, нудејќи подетални
можности за нивна обработка)

-

изворно-целни патувања, како база (основа) за моделирање.
Како резултат на овие подобрувања, извршени се соодветни промени во

структурата на податоци и интерфејсот (корисничкиот приказ) на самиот софтвер.
Промените во моделирање на сообраќајната мрежа овозможуваат:
-

создавање уникатен микроаналитички модел за анализа на сообраќајната мрежа

-

користење на сите видови контрола на крстосници (светлосни сигнали, кружни
токови, сообраќајни знаци)

-

побрзо и полесно споредување на повеќе сценарија

-

подетално прикажување на карактеристиките на превозните возила. Секој вид
возило може посебно да се прикажува и да се разгледува во однос на доделување
соодветни сообраќајни ленти за тој вид возило, како и сигнални фази наменети за
одреден вид возила.
Изворно-целните патувања се земаат како основа за моделирање, како и за сите

податоци кои се поврзани со моделирањето. Сите претходни верзии најчесто ги
користеа вкупните леви-прави-десни свртувања на возилата. Оваа промена како дел од
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подобрувањата во Sidra Intersection 6.0 во однос на сите претходни верзии, е од особено
значење за крстосници кои имаат дијагонални краци и полукружни свртувања.
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ПРИКАЗ И ОПИС НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПФАТ

3.

Градот Битола се наоѓа во Пелагониската котлина, во југозападниот дел на
Република Македонија. На запад, Битола се граничи со градот Ресен, каде границата
меѓу двата градови минува низ Баба планина. Јужната граница е државната граница со
Грција. на југоисток се граничи со општина Кривогаштани, на исток и североисток се
граничи со општина Новаци и општина Могила, додека на север, со општина Демир
Хисар.
На Сл. 3.1. е обележан потегот што е предмет на истражување

Слика 3.1: Приказ на крстосниците во подачјето на опфат
Извор: Google Earth

Во непосредна близина на потегот кој е дел од истражувањето, се наоѓа
битолскат населба „Недопирливи“. Тоа е населба во јужното градско подрачје на
Битола. Таа се протега од Клиничка Болница до областа „Касарна“. Во оваа населба се
наоѓа Студентскиот Дом „Кочо Рацин“.
Оваа делница овозможува две витални функции за градот Битола, и тоа:
дистрибутивна функција (пристап до периферните и централни делови на градот) и
пристапна функција (директен пристап до голем број објекти во градот).
Комбинацијата од ваквите функции им дава можност на учесниците во сообраќајот да
ги користат придобивките од оваа сообраќајна делница.
На овој потег се одвиваат разновидни патувања според изворот и целта на
патување, како што се:
-

меѓуградски патувања со извор и цел - Битола

-

регионални патувања на релација – соседни места – Битола
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-

локални патувања на релација – централно градско подрачје – периферен дел на
Битола.
Овој потег, исто така, овозможува пристап до административни, културни,

здравствени, трговски и деловни објекти што се лоцирани во централното градско
подрачје.
Според видот на превозни средства, наменети за превоз на патници и дотур на
стока, овој потег опслужува патнички моторни возила, автобуси и товарни возила.

3.1.

Прибирање и анализа на податоците за сообраќајот во подрачјето на опфат
За да се изврши приказ и симулација на постојната состојба во софтверските

пакети Synchro Plus SimTraffic 8 и Sidra Intersection 6, потребни се влезни податоци за
протокот на возила на набљудуваниот потег.
За потребите на овој магистерски труд, искористено е 14 часовно снимање на
сообраќајните токови на 29.10.2010 (петок) на седум крстосници во времетраење од 7
до 21 часот. Овие снимања беа извршени за потребите на „Сообраќајна студија за град
Битола“ (ТФБ, 2011). Снимани се влезните токови на моторни возила (патнички
автомобили, товарни возила и автобуси). Добиените податоци се детално анализирани
и обработени, и се востанови дека врвниот час е од 14 до 15 часот. Со цел реално
прикажување на постоечката состојба на набљудуваниот потег во применетите
софтверски пакети, извршено е мерење и обработка на:
-

оптовареноста на крстосниците според насоки на движење и структура на возила
за време на врвниот час

-

геометриските карактеристики на улиците од подрачјето на опфат

-

меѓусебната оддалеченост на крстосниците

-

бројот на сообраќајни ленти кај сите приоди од крстосниците

-

начинот на регулација на крстосниците.
Врз основа на мерењата и обработка на податоците, табеларно се прикажани

сообраќајните токови, прикажано е процентуалното учество на патнички автомобили,
автобуси и товарни возила.
Исто така, изработени се сообраќајни слики за врвен час, прикажана е
местоположбата, приодите, како и геометриските карактеристики на секоја крстосница
одделно.
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3.1.1. АНАЛИЗА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ТОКОВИ НА КРСТОСНИЦАТА
„ПАРТИЗАНСКА“ – „ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ“
Крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул. „Васко Карангелевски“ е прва
крстосница од истражуваниот потег.
Оваа крстосница е светлосносигнализирана четирикрака крстосница во четири
фази. Според податоците од броењата, за врвен час е земен периодот од 14h до 15h.
Местоположбата и приодите на крстосницата се претставени на Сл. 3.2.

Слика 3.2: Приказ на местоположбата и приодите на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Васко Карангелевски“
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб. 3.1, даден е приказ на оптовареноста на крстосницата според насоки на
движење и структура на возилата за време на врвниот час.
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Табела 3.1: Оптовареност на крстосницата „Партизанска“ - „Васко Карангелевски“
според насоки на движење и структура на возила
ПРИОД 1

ПРИОД 2

ПРИОД 3

ПРИОД 4

(ул.

(ул. „Васко

(ул.

(ул. „Васко

ВРВЕН

„Партизанска“

Карангелески“)

„Партизанска“ –

Карангелески“ –

ЧАС

– кон Болница)

кон Брусничка

кон Веро)

14 – 15 ч.

Населба)
Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

П.В.

15

74

318

7

128

29

56

78

2

347

217

93

Автобуси

0

3

7

0

5

0

4

9

1

5

9

6

1

1

15

1

1

0

1

1

0

7

0

1

7

1

4

14

1

0

2

2

0

2

0

1

16

78

340

8

134

29

61

88

3

359

226

100

Товарни
возила
% на ТВ во
токот
Возила
Вкупно
возила по

434

171

152

685

приод
ПАЕ/час

17

80,5

358,5

Вкупно
возила по
456
приод
(ПАЕ/час)
Вкупно
возила на
крстосницата
(ПАЕ/час)
Извор: Изработено од кандидатот

9

137,5

29

64

176

93,5

161

3,5

368,5 230,5

104

703

1496

На оваа крстосница доминира учеството на патнички автомобили, меѓутоа
значаен е бројот на автобуси и товарни возила. Тоа може да се види од Сл. 3.3, каде е
прикажано процентуалното учество на видовите возила кои ги опслужува оваа
крстосница во врвен час.
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ул. Васко Карангелевски – ул.
Партизанска
П.А - 1364

Bus - 49

T.В. - 29

3% 2%

95%

Слика 3.3: Процентуално учество на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Васко Карангелевски“
Извор: Изработено од кандидатот

Од претставените податоци за крстосницата, изработена е сообраќајна слика на
сообраќајното оптоварување (Сл. 3.4).

Слика 3.4: Приказ на протокот на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Васко Карангелевски“ во ПАЕ/час
Извор: Изработено од кандидатот

Од сообраќајната слика се гледа дека најголем интензитет на сообраќај има на
Приод 1 кон Приод 4 и обратно.
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Со цел реален приказ на геометријата на крстосницата во применетите
софтверски алатки, во Таб. 3.2 претстaвени се податоците за геометриските
карактеристики на крстосницата според приоди (број на приоди, број на ленти (влезни излезни), посебни ленти за лево и десно и ширина на сообраќајни ленти).
Табела 3.2: Геометриски карактеристики на крстосницата ул. „Партизанска“ и ул.
„Васко Карангелевски“
ГЕОМЕТРИСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИОД 1
ул. „Партизанска“
(исток)

ПАРАМЕТРИ

Број на ленти
Ширина на лентите (m)
Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 2

Број на ленти

(ул. „Васко Карангелески“)

Ширина на лентите (m)

(југ)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 3

Број на ленти

(ул. „Партизанска“)

Ширина на лентите (m)

(запад)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 4

Број на ленти

ПОДАТОЦИ
2 ленти за влевање
1 лента за излевање
3.0
Лента за десно (Slip lane)
2 ленти за влевање
1 лента за излевање
3.0
Лента за десно (Slip lane)
2 ленти за влевање
1 лента за излевање
3.0
Посебна лента за лево
3 ленти за влевање
1 лента за излевање

ул. „Васко Карангелески“

Ширина на лентите (m)

3.0

(север)

Постоење на посебни

Посебна лента за лево

ленти за лево или десно

Лента за десно (Slip lane)

Извор: Изработено од кандидатот

Регулирањето на сообраќајот на крстосницата се одвива со светлосни сигнали во
четири фази.
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Во првата фаза се пропуштаат возилата од Приод 3 (ул. „Партизанска“ - запад)
за право и десно, и од Приод 1 (ул. „Партизанска“ - исток) за право, во втората фаза се
пропуштаат возилата од Приод 2 (ул. „Васко Карангелевски“ - југ) за право и од Приод
4 (ул. „Васко Карангелевски“ - север) за право. Во третата фаза се пропуштаат возилата
од Приод 3 (ул. „Партизанска“ - запад) за лево, и од Приод 1 (ул. „Партизанска“ исток) за лево, додека за четвртата фаза се пропуштаат возилата од приод 2 (ул. „Васко
Карангелевски“ - југ) за лево и од Приод 4 (ул. „Васко Карангелевски“ - север) за лево.
3.1.2. АНАЛИЗА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ТОКОВИ НА КРСТОСНИЦАТА
„ПАРТИЗАНСКА“ – „АСНОМ“
Во низата крстосници што се предмет на истражување, втора по ред е
крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул. „АСНОМ“. Оваа крстосница е
несигнализирана трикрака крстосница, регулирана со хоризонтална и вертикална
сигнализација.
Според податоците од броењата, за врвен час е земен периодот 14h - 15h.
Местоположбата на крстосницата - ул. „Партизанска“ и ул. „АСНОМ“ со ознаки
на приодите е претставена на Сл. 3.5.

Слика 3.5: Приказ на местоположбата и приодите на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „АСНОМ“
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб 3.3 прикажана е оптовареноста на крстосницата според насоки на
движење, структурата на возила за време на врвен час.
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Табела 3.3: Оптовареност на крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“ според насоки
на движење и структура на возила
ПРИОД 1

ПРИОД 2

ПРИОД 3

ВРВЕН ЧАС

(ул. „Партизанска“ –

(ул. „АСНОМ“)

(ул. „Партизанска“ –

14 – 15 ч.

кон Студентски Дом)

кон „Веро“)

Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

231

389

/

42

/

200

/

397

47

Автобуси

8

10

/

0

/

8

/

14

0

Товарни возила

4

6

/

0

/

9

/

6

0

2

2

/

0

/

5

/

2

0

243

405

/

42

/

217

/

417

47

П.В.

% на ТВ во
токот
Возила
Вкупно возила
по приод
ПАЕ/час

648
251

416

Вкупно возила
по приод
667
(ПАЕ/час)
Вкупно возила
на крстосницата
(ПАЕ/час)
Извор: Изработено од кандидатот

259
/

42

/
272

464
230

/

430

47

477

1 416

На оваа крстосница, покрај доминантното учеството на патнички автомобили, се
забележува учество на автобуси од 3% и товарни возила од 2%. На Сл. 3.6 прикажано е
процентуалното учество на видовите возила во врвен час.
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ул. Партизанска – ул. АСНОМ
П.А - 1306

Bus - 40

T.В. - 25

3% 2%

95%

Слика 3.6: Процентуално учество на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „АСНОМ“
Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 3.7 е претставена сообраќајната слика на протоците, при што може да се
забележи дека најголем интензитет на сообраќај има ул. „Партизанска“ (Приод 1 и
Приод 3).

Слика 3.7: Приказ на протокот на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „АСНОМ“ во ПАЕ/час
Извор: Изработено од кандидатот
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Во Таб. 3.4 претстaвени се податоците за геометриските карактеристики на
крстосницата според приоди (број на приоди, број на ленти (влезни – излезни), посебни
ленти за лево или десно и ширина на сообраќајни ленти).
Табела 3.4: Геометриски карактеристики на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „АСНОМ“
ГЕОМЕТРИСКИ

ПАРАМЕТРИ

КАРАКТЕРИСТИКИ

Број на ленти

ПРИОД 1
ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(исток)

Постоење на посебни

ПОДАТОЦИ
1 ленти за влевање
1 лента за излевање
3.0
/

ленти за лево или десно
Број на ленти

ПРИОД 2
ул. „АСНОМ“

Ширина на лентите (m)

(југ)

Постоење на посебни

1 ленти за влевање
1 лента за излевање
3.0
/

ленти за лево или десно
Број на ленти

ПРИОД 3
ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(запад)

Постоење на посебни

1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/

ленти за лево или десно
Извор: Изработено од кандидатот

3.1.3. АНАЛИЗА

НА

СООБРАЌАЈНИТЕ

ТОКОВИ

НА

КРСТОСНИЦАТА

„ПАРТИЗАНСКА“ – „ТАКИ ДАСКАЛО“ – „СТРЧИН“
Крстосницата меѓу ул. „Партизанска“, ул. „Стрчин“ и ул. „Таки Даскало“
редоследно е трета крстосница од истражуваниот потег. Оваа крстосница е
сигнализирана четирикрака крстосница. За добивање на попрецизна слика за
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опслужувањето на оваа крстосница беа искористени податоците од 14 часовните
броења на ден 29.10.2010.
На Сл. 3.8 претставена е местоположбата и приодите на крстосницата меѓу ул.
„Партизанска“, ул. „Стрчин“ и ул. „Таки Даскало“.

Слика 3.8: Приказ на местоположбата и приодите на крстосницата
ул. „Партизанска“, ул. „Таки Даскало“ и ул. „Стрчин“
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб. 3.5 даден е приказ на оптовареноста на крстосницата според насоки на
движење и структура на возилата, за време на врвен час.
Табела 3.5: Оптовареност на крстосницата „Партизанска“ – „Таки Даскало“ – „Стрчин“
според насоки на движење и структура на возила

ВРВЕН ЧАС
14 – 15

П.В.

ПРИОД 1

ПРИОД 2

ПРИОД 3

ПРИОД 4

(ул.

(ул. „Стрчин“)

(ул.

(ул. „Таки

„Партизанска“

„Партизанска“ –

Даскало“)

– кон

кон „Веро“)

Шеталиште)
Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

8

283

41

9

26

28

191

358

7

41

46

217
30

Автобуси
Товарни
возила
% на ТВ во
токот
Возила

0

16

0

0

0

0

2

16

0

0

0

0

1

27

5

1

1

0

4

12

0

1

0

1

1

10

11

10

4

0

2

3

0

2

0

0

9

326

46

10

27

28

197

386

7

42

46

218

Вкупно
возила по

381

65

590

306

приод
ПАЕ/час

10

361

51

11

28

Вкупно
возила по
422
приод
(ПАЕ/час)
Вкупно
возила на
крстосницата
(ПАЕ/час)
Извор: Изработено од кандидатот
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202

67

406

7

43

615

46

219

308

1 412

За појасен приказ на оптовареноста на крстосницата според видот на возила за

ул. Партизанска – ул. Стрчин – ул.
Тошо Даскало

време на врвен час, на Сл. 3.9 прикажана е нивната процентуална застапеност.
П.А - 1255

Bus - 34

T.В. - 53

3%4%

93%

Слика 3.9: Процентуално учество на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“, ул. „Стрчин“ и ул. „Таки Даскало“
Извор: Изработено од кандидатот

Од Сл. 3.10 може да се забележи дека протокот на возила е поголем на ул.
„Партизанска“ (Приод 1 и Приод 3) каде што на Приод 1 има вкупно 422 ПАЕ/час, и на
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Приод 3 - вкупно 615 ПАЕ/час; на ул. „Стрчин“ (Приод 2) поминале вкупно 67
ПАЕ/час, а на ул. „Таки Даскало“ (Приод 4) - вкупно 308 ПАЕ/час во врвен час.

Слика 3.10: Приказ на протокот на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“, ул. „Таки Даскало“ и ул. „Стрчин“во ПАЕ/час
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб. 3.6 се претстaвени податоците за геометриските карактеристики на
крстосницата според приоди (број на приоди, број на ленти (влезни, излезни), посебни
ленти за лево и десно и ширина на сообраќајни ленти).
Табела 3.6: Геометриски карактеристики на крстосницата
ул. „Партизанска“, ул. „Таки Даскало“ и ул. „Стрчин“
ГЕОМЕТРИСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИОД 1

ПАРАМЕТРИ
Број на ленти

„Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(Исток)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПОДАТОЦИ
2 ленти за влевање
1 лента за излевање
3.0
Посебна лента за лево
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Број на ленти

ПРИОД 2
Ул. „Стрчин“

1 ленти за влевање
1 лента за излевање

Ширина на лентите (m)

(југ)

3.0

Постоење на посебни

/

ленти за лево или десно
Број на ленти
ПРИОД 3

2 ленти за влевање
1 лента за излевање

Ширина на лентите (m)

Ул. „Партизанска“
(Запад)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно
Број на ленти

ПРИОД 4

3.0
Посебна лента за лево
2 ленти за влевање
1 лента за излевање

Ширина на лентите (m)

Ул. „Таки Даскало“
(Север)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

3.0
Посебна лента за лево

Извор: Изработено од кандидатот

Регулирањето на сообраќајот на крстосницата се одвива со светлосни сигнали во
две фази.
3.1.4. АНАЛИЗА

НА

СООБРАЌАЈНИТЕ

ТОКОВИ

НА

КРСТОСНИЦАТА

„ПАРТИЗАНСКА“ – „СТУДЕНТСКА“
Следна крстосница во низата крстосници е крстосницата меѓу ул. „Партизанска“
и ул. „Студентска“. Оваа крстосница е несигнализирана трикрака крстосница,
регулирана со хоризонтална и вертикална сигнализација. За добивање на попрецизна
слика за опслужувањето на оваа крстосница беа искористени податоците од 14
часовните броења, извршени на ден 29.10.2010.
Според податоците од броењата, за врвен час е земен периодот 14h - 15h.
Местоположбата на крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул. „Студентска“ со
ознаки на приодите е претставена на Сл. 3.11.
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Слика 3.11: Приказ на местоположбата и приодите на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Студентска“
Извор: Изработено од кандидатот

Оптовареноста на оваа крстосница според насоки на движење и структура на
возила е прикажана на Таб 3.7.
Табела 3.7: Оптовареност на крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“ според
насоки на движење и структура на возила
ПРИОД 1

ПРИОД 2

ПРИОД 3

ВРВЕН ЧАС

(ул. „Партизанска“ –

(ул. „Студентска“)

(ул. „Партизанска“ – кон

14 – 15 ч.

кон Шеталиште)

Болница)

Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

П.В.

47

342

/

23

/

47

/

453

27

Автобуси

0

16

/

0

/

0

/

31

0

Товарни возила

0

12

/

1

/

5

/

18

0

% на ТВ во токот

0

3

/

4

/

11

/

4

0

Возила (вкупно)

47

370

/

24

/

52

/

502

27

Вкупно возила по
приод
ПАЕ/час
Вкупно возила по
приод (ПАЕ/час)

417
47

390
437

76
/

25

/
82

529
57

/

535,5

27

563

34

Вкупно возила на
крстосницата
(ПАЕ/час)

1 082

Извор: Изработено од кандидатот

На Сл. 3.12 даден е процентуален приказ на видовите возила кои ги опслужува
оваа крстосница.

ул. Партизанска – ул. Студентска
П.А - 939
5%

Bus - 47

T.В. - 36

4%

91%

Слика 3.12: Процентуално учество на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Студентска“
Извор: Изработено од кандидатот

Од претставените податоци и вредности за крстосницата, изработена е
сообраќајна слика на сообраќајното оптоварување (Сл. 3.13).

Слика 3.13: Приказ на протокот на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Студентска“ во ПАЕ/час
Извор: Изработено од кандидатот
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Од сообраќајната слика се гледа дека најголем проток на возила има на Приод 1
кон Приод 3 и обратно, додека во и од Приод 2, протокот на возила е помал.
Во Таб. 3.8 се претстaвени податоците за геометриските карактеристики на
крстосницата по приоди (број на приоди, број на ленти (влезни - излезни), посебни
ленти за лево и десно и ширина на сообраќајни ленти).
Табела 3.8: Геометриски карактеристики на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Студентска“
ГЕОМЕТРИСКИ

ПАРАМЕТРИ

КАРАКТЕРИСТИКИ

Број на ленти

ПРИОД 1
ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(исток)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно
Број на ленти

ПРИОД 2

ПОДАТОЦИ
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/
1 лента за влевање
1 лента за излевање

ул. „Студентска“

Ширина на лентите (m)

3.0

(југ)

Постоење на посебни

/

ленти за лево или десно

/

Број на ленти

ПРИОД 3
ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(запад)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/

Извор: Изработено од кандидатот

3.1.5. АНАЛИЗА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ТОКОВИ НА КРСТОСНИЦАТА
„ПАРТИЗАНСКА“ – „СЕВЕР“ – „ЈУГ“
Крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул. „Север - Југ“ редоследно е петта
крстосница од истражуваниот потег. Оваа крстосница е несигнализирана трикрака
крстосница, регулирана со хоризонтална и вертикална сигнализација. За добивање на
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попрецизна слика за опслужувањето на оваа крстосница беа искористени податоците од
14 часовните броења, извршени на ден 29.10.2010.
Според податоците од броењата, за врвен час е земен периодот 14h - 15h.
Местоположбата на крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул. „Север - Југ“ со
ознаки на приодите е претставена на Сл. 3.14.

Слика 3.14: Приказ на местоположбата и приодите на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Север - Југ“
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб. 3.9 даден е приказ на оптовареноста на крстосницата според насоки на
движење и структура на возилата за време на врвен час.
Табела 3.9: Оптовареност на крстосницата „Партизанска“ – „Север - Југ“ според
насоки на движење и структура на возила
ПРИОД 1

ПРИОД 2

ПРИОД 3

ВРВЕН ЧАС

(ул. „Партизанска“ –

(ул. „Партизанска“ – кон

(ул. „Север – Југ“)

14 – 15 ч.

кон Шеталиште)

Болница)

Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

П.В.

/

373

14

41

364

/

37

/

48

Автобуси

/

50

/

/

53

/

2

/

/

Товарни возила

/

32

/

/

28

/

2

/

2

37

% на ТВ во токот

/

9

/

/

7

/

4

/

1

Возила (вкупно)

/

465

14

41

449

/

43

/

50

Вкупно возила по
приод
ПАЕ/час

479
/

Вкупно возила по
приод (ПАЕ/час)
Вкупно возила на
крстосницата
(ПАЕ/час)

522
536

490
14

41

504

93
/

46

545

/

52

98

1179

Извор: Изработено од кандидатот

Процентуално учество на возила на крстосницата ул. „Партизанска“ и ул. „Север
- Југ“ е прикажано на Сл. 3.15.

Слика 3.15: Процентуално учество на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Север - Југ“
Извор: Изработено од кандидатот

Прибраните податоци за оваа крстосница се обработени и прикажана е
сообраќајна слика на сообраќајното оптоварување. Сл. 3.16.
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Слика 3.16: Приказ на протокот на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Север - Југ“ во ПАЕ/час
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб. 3.10 се претстaвени податоците за геометриските карактеристики на
крстосницата по приоди (број на приоди, број на ленти (влезни - излезни), посебни
ленти за лево и десно, ширина на сообраќајни ленти) и сл.
Табела 3.10: Геометриски карактеристики на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Север - Југ“
ГЕОМЕТРИСКИ

ПАРАМЕТРИ

КАРАКТЕРИСТИКИ

Број на ленти

ПРИОД 1
ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(исток)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно
Број на ленти

ПРИОД 2

ПОДАТОЦИ
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/
1 лента за влевање
1 лента за излевање

ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

3.0

(запад)

Постоење на посебни

/

ленти за лево или десно

/

Број на ленти

ПРИОД 3
ул. „Север – Југ“

Ширина на лентите (m)

(север)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/

Извор: Изработено од кандидатот
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3.1.6. АНАЛИЗА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ТОКОВИ НА КРСТОСНИЦАТА
„ПАРТИЗАНСКА“ – „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“ редоследно е
петта крстосница од истражуваниот потег. Оваа крстосница е сигнализирана трикрака
крстосница. За добивање на попрецизна слика за опслужувањето на оваа крстосница,
беа искористени податоците од 14 часовните броења, извршени на ден 29.10.2010.
Местоположбата и приодите на крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул.
„Климент Охридски“ е претставена на Сл. 3.17.

Слика 3.17: Приказ на местоположбата и приодите на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб. 3.11 даден е приказ на оптовареноста на крстосницата според насоки на
движење и структура на возилата за време на врвен час.
Табела 3.11: Оптовареност на крстосницата „Партизанска“ – „Климент Охридски“
според насоки на движење и структура на возила

ВРВЕН ЧАС
14 – 15 ч.

ПРИОД 1

ПРИОД 2

(ул. „Партизанска“ –

(ул. „Партизанска“)

ПРИОД 3
(ул. „Климент

кон ул. „Иво Лола

Охридски“)

Рибар“)
Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д
40

П.В.

/

346

163

91

418

/

155

/

84

Автобуси

/

17

0

0

23

/

5

/

0

Товарни возила

/

16

2

0

18

/

1

/

0

/

4

1

0

4

/

1

/

0

/

379

165

91

459

/

161

/

84

% на ТВ во
токот
Возила (вкупно)
Вкупно возила
по приод
ПАЕ/час

544
/

404

550
167

91

489

Вкупно возила
по приод
571
(ПАЕ/час)
Вкупно возила
на крстосницата
(ПАЕ/час)
Извор: Изработено од кандидатот

245
/

165

580

/

84

249

1 340

На Сл. 3.18ул.
може
да се види процентуалното
учество на патнички автомобили,
Партизанска
– ул. Климент
автобуси и товарни возила на овааОхридски
крстосница за време на врвен час.
П.А - 1257

Bus - 45

T.В. - 37

3% 3%

94%

Слика 3.18: Процентуално учество на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“
Извор: Изработено од кандидатот

Од Сл. 3.19 може да се забележи дека протокот на возила е поголем на ул.
„Партизанска“ (Приод 1 и Приод 2) отколку на ул. „Климент Охридски“ (Приод 3) за
време на врвниот час.
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Слика 3.19: Приказ на протокот на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“ во ПАЕ/час
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб. 3.12 претстaвени се податоците за геометриските карактеристики на
крстосницата по приоди (број на приоди, број на ленти (влезни - излезни), посебни
ленти за лево и десно и ширина на сообраќајни ленти).
Табела 3.12: Геометриски карактеристики на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Климент Охридски“
ГЕОМЕТРИСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИОД 1

ПАРАМЕТРИ
Број на ленти

Ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(Исток)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 2

Број на ленти

Ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(Запад)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 3

Број на ленти

ПОДАТОЦИ
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/
2 ленти за влевање
1 лента за излевање
3.0
Посебна лента за лево
1 лента за влевање
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1 лента за излевање

Ул. „Климент Охридски“
(Север)

Ширина на лентите (m)
Постоење на посебни
ленти за лево или десно

3.0
/

Извор: Изработено од кандидатот

3.1.7. АНАЛИЗА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ТОКОВИ НА КРСТОСНИЦАТА
„ПАРТИЗАНСКА“ – „ИВО ЛОЛА РИБАР“
Крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул. „Иво Лола Рибар“ е шеста, односно
претпоследна крстосница од разгледуваниот потег. Оваа крстосница е сигнализирана
четирикрака крстосница.
Местоположбата и приодите на крстосницата меѓу ул. „Партизанска“ и ул. „Иво
Лола Рибар“ е претставена на Сл. 3.20.

Слика 3.20: Приказ на местоположбата и приодите на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Иво Лила Рибар“
Извор: Изработено од кандидатот
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Оптовареноста на оваа крстосницата според насоки на движење и структура на
возила е прикажана во Таб. 3.13.
Табела 3.13: Оптовареност на крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“ според
насоки на движење и структура на возила

ВРВЕН ЧАС
14 – 15 ч.

ПРИОД 1

ПРИОД 2

ПРИОД 3

ПРИОД 4

(ул.

(ул. „Иво Лола

(ул.

(ул. „Иво Лола

„Партизанска“

Рибар“ – кон

„Партизанска“ –

Рибар“)

– кон

ТФБ)

кон Шеталиште)

Стовариште)
Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

П.В.

8

127

9

234

47

50

50

358

227

13

80

107

Автобуси

0

7

0

15

0

0

0

10

19

0

3

0

1

2

0

6

0

1

0

9

2

0

0

0

13

2

0

2

0

2

0

2

1

0

0

0

9

136

9

255

47

51

50

377

248

13

83

107

Товарни
возила
% на ТВ во
токот
Возила
(вкупно)
Вкупно
возила по

154

353

675

203

приод
ПАЕ/час

10

142

9

269

Вкупно
возила по
161
приод
(ПАЕ/час)
Вкупно
возила на
крстосницата
(ПАЕ/час)
Извор: Изработено од кандидатот

47

52

50

368

391

701

260

13

85

107

205

1 435

Процентуално учество на возила на крстосницата ул. „Партизанска“ и ул. „Иво
Лола Рибар“ е прикажано на Сл. 3.21.
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ул. Партизанска – ул. Иво Лола
Рибар
П.А - 1310

Bus - 54

T.В. - 21

4% 2%

94%

Слика 3.21: Процентуално учество на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Иво Лола Рибар“
Извор: Изработено од кандидатот

Од претставените податоци и вредности за крстосницата е изработена
сообраќајна слика на сообраќајното оптоварување (Сл. 3.22).

Слика 3.22: Приказ на протокот на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Иво Лола Рибар“ во ПАЕ/час
Извор: Изработено од кандидатот
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Од Сл.3.22 може да се забележи големиот проток на возила кој се јавува на
трите приоди - Приод 1, Приод 2 и Приод 3, наспроти малата оптовареност на Приодот
4.
Во Таб. 3.14 претставени се геометриските карактеристики на крстосницата - ул.
„Партизанска“ и ул. „Иво Лола Рибар“ (број на приоди, број на ленти (влезни излезни), посебни ленти за лево и десно и ширина на сообраќајни ленти).
Табела 3.14: Геометриски карактеристики на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „Иво Лола Рибар“
ГЕОМЕТРИСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИОД 1

ПАРАМЕТРИ
Број на ленти

ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(исток)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 2

Број на ленти

ул. „Иво Лола Рибар“

Ширина на лентите (m)

(југ)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 3

Број на ленти

ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(запад)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 4

Број на ленти

ул. „Иво Лола Рибар“

Ширина на лентите (m)

(југ)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПОДАТОЦИ
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/
2 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
Лента за десно (Slip lane)
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/

Извор: Изработено од кандидатот
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3.1.8. АНАЛИЗА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ТОКОВИ НА КРСТОСНИЦАТА
„ПАРТИЗАНСКА“ – „НИКОЛА ТЕСЛА“ – „4ти НОЕМВРИ“
Оваа крстосница е несигнализирана четирикрака крстосница, управувана со
помош на хоризонтална и вертикална сигнализација.
На Сл. 3.23 претставена е местоположбата и приодите на крстосницата меѓу ул.
„Партизанска“, ул. „Никола Тесла“ и ул.„4ти Ноември“.

Слика 3.23: Приказ на местоположбата и приодите на крстосницата
ул. „Партизанска“, ул. „Никола Тесла“ и ул.„4ти Ноември“
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб 3.15 може да се согледа оптовареноста според насоки на движење и
структура на возила на оваа крстосница.
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Табела 3.15: Оптовареност на крстосницата „Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти
Ноември“ според насоки на движење и структура на возила

ВРВЕН ЧАС

ПРИОД 1

ПРИОД 2

ПРИОД 3

ПРИОД 4

(ул. „4ти

(ул. „Никола

(ул.

(ул. „Никола

Ноември“)

Тесла“ – кон

„Партизанска“ –

Тесла“)

Шеталиште)

кон Шеталиште)

14 – 15 ч.

П.В.
Автобуси
Товарни
возила
% на ТВ во
токот
Возила
(вкупно)

Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

Л

П

Д

227

118

30

15

132

224

220

345

13

14

154

153

8

2

0

0

0

18

0

8

0

0

0

0

26

15

0

2

3

33

0

35

1

4

3

3

10

11

0

12

2

12

0

9

7

2

2

2

261

135

30

17

135

275

220

388

14

18

157

156

Вкупно
возила по

426

427

622

331

приод
ПАЕ/час

291

151

30

19

Вкупно
возила по
472
приод
(ПАЕ/час)
Вкупно
возила на
крстосницата
(ПАЕ/час)
Извор: Изработено од кандидатот

141

317

220

477

427

662

15

22

160

159

341

1 952

Процентуалното учество на возила на крстосницата ул. „Партизанска“ и ул.
„Никола Тесла“ е прикажано на Сл. 3.24.
Прибраните податоци за оваа крстосница се обработени и прикажана е
сообраќајна слика на сообраќајното оптоварување (Сл. 3.25).
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ул. Партизанска – ул. Никола Тесла
П.А - 942

Bus - 36

T.В. - 112

10%
3%

87%

Слика 3.24: Процентуално учество на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“, ул. „Никола Тесла“ и ул.„4ти Ноември“
Извор: Изработено од кандидатот

Слика 3.25: Приказ на протокот на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“, ул. „Никола Тесла“ и ул.„4ти Ноември“ во ПАЕ/час
Извор: Изработено од кандидатот

Во Таб. 3.16 претставени се геометриските карактеристики на крстосницата ул.
„Партизанска“, ул. „Никола Тесла“ и ул.„4ти Ноември“.
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Табела 3.16: Геометриски карактеристики на крстосницата
ул. „Партизанска“, ул. „Никола Тесла“ и ул.„4ти Ноември“
ГЕОМЕТРИСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИОД 1

ПАРАМЕТРИ
Број на ленти

ул. „4ти Ноември“

Ширина на лентите (m)

(исток)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 2

Број на ленти

ул. „Никола Тесла“

Ширина на лентите (m)

(југ)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 3

Број на ленти

ул. „Партизанска“

Ширина на лентите (m)

(запад)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПРИОД 4

Број на ленти

ул. „Никола Тесла“

Ширина на лентите (m)

(Север)

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

ПОДАТОЦИ
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/
1 лента за влевање
1 лента за излевање
3.0
/
1 лента за влевање
Нема ленти за излевање
3.0
/

Извор: Изработено од кандидатот
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4.

ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНАТА РАБОТА НА
ИНДИВИДУАЛНИТЕ КРСТОСНИЦИ СО ПРИМЕНА НА
СОФТВЕРСКИТЕ ПАКЕТИ
Постојната состојба на индивидуалните крстосници коишто се дел од потегот на

истражување прикажана е со помош на два софтверски пакети: Synchro Plus SimTraffic
8 и Sidra Intersections 6. Како резултат на поставеноста на крстосниците во овие
софтверски пакети, споредувани се излезните резултати.

4.1.

Поставеност на крстосниците во SYNCHRO PLUS SIMTRAFFIC 8
За анализа на истражуваниот потег со помош на софтверската алатка Synchro 8,

најпрво ги исцртуваме крстосниците (Сл. 4.1). За секоја крстосница се врши
исцртување на геометриските карактеристики, како што се поставеноста на приодите и
бројот на влезни и излезни ленти.

Слика 4.1: Приказ на подрачјето на опфат во софтверската алатка Synchro 8
Извор: изработено од кандидатот

Поставеноста на крстосницата „Партизанска“ – „Васко Карангелевски“ е
прикажана на Сл. 4.2.
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Слика 4.2: Приказ на поставеноста на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „В. Карангелевски“
Извор: изработено од кандидатот

Во прозорецот за внесување на проток на возила

внесени се влезните

податоци за вкупниот број на возила/насоки за време на врвниот час за секоја
крстосница одделно. Исто така, внесено е процентуалното учеството на товарните
возила и автобуси.
На Сл 4.3 даден е приказ на ваквиот прозорец за проток на возила на
крстосницата „Партизанска“ – „Васко Карангелевски“.
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Слика 4.3: Приказ на проток на возила на крстосницата
ул. „Партизанска“ и ул. „В. Карангелевски“
Извор: изработено од кандидатот

Во прозорецот за карактеристики на сообраќајните ленти

внесени се

влезните податоци што се однесуваат на должината на приодите, радиусот на
свртување, ширината на сообраќајните ленти од 3 m и брзината на движење на возилата
во градски услови од 50 km/h.
На Сл. 4.4 даден е приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на
крстосницата „Партизанска“ – „В. Карангелевски“.
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Слика 4.4: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на крстосницата ул.
„Партизанска“ и ул. „В. Карангелевски“
Извор: изработено од кандидатот

Во прозорецот за сигнални планови

внесени се сигналните планови за

крстосницата „Партизанска“ – „В. Карангелевски“. Оваа крстосница е контролирана со
светлосна сигнализација во четири фази. Времетраењето на фазите е соодветно внесена
(Сл. 4.5).

54

Слика 4.5: Приказ на сигналните планови на крстосницата
„Партизанска“ – „В. Карангелевски“
Извор: изработено од кандидатот
На Сл. 4.6 прикажана е поставеноста на крстосницата „Партизанска“ –

„АСНОМ“ во Synchro 8.

.
Слика 4.6: Приказ на поставеноста на крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл. 4.7 претставени се влезните податоци за вкупниот број на возила,
процентуалното учество на товарните возила и на автобуси.

Слика 4.7: Приказ на протокот на возила на крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.8 даден е приказ на влезните податоци за карактеристиките на
сообраќајните ленти, како што е должината на приодите, радиусот на свртување,
ширината на сообраќајните ленти и брзината на движење на возилата.
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Слика 4.8: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на крстосницата
„Партизанска“ – „АСНОМ“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.9 прикажан е начинот на кој е внесена сигнализацијата за крстосницата
„Партизанска“ – „АСНОМ“. Оваа крстосница е несигнализирана и начинот на контрола
на сообраќајот е со соодветна вертикална сигнализација. На приодот од улицата
„АСНОМ“ е поставен знакот „Yield“, додека улицата „Партизанска“ има првенство на
минување. Поради тоа, таквите движења во оваа софтверска алатка се означени со Free.
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Слика 4.9: Приказ на поставеноста на сигнализацијата на крстосницата
„Партизанска“ - „АСНОМ “
Извор: изработено од кандидатот
На Сл. 4.10 прикажана е поставеноста на крстосницата „Партизанска“ – „Таки

Даскало“ – „Стрчин“ во Synchro 8.

Слика 4.10: Приказ на поставеноста на крстосницата
„Партизанска“ – „Таки Даскало“ – „Стрчин“
Извор: изработено од кандидатот
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Во прозорецот за внесување на проток на возила (Сл. 4.11) претставени се
влезните податоци за процентуалното учество на товарни возила и на автобуси.

Слика 4.11: Приказ на протокот на возила на крстосницата
„Партизанска“ – „Таки Даскало“ – „Стрчин“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.12 даден е приказ на влезните податоци за сообраќајните ленти должина на приодите, радиус на свртување и брзина на движење на возилата.
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Слика 4.12: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на крстосницата
„Партизанска“ – „Таки Даскало“ – „Стрчин“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.13 прикажан е начинот на внесување на сигналните планови за
крстосницата „Партизанска“ – „Таки Даскало“ – „Стрчин“. Станува збор за
сигнализирана крстосница во две фази, кои се соодветно внесени и прикажани на
Сл. 4.13.
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Слика 4.13: Приказ на сигналните планови на крстосницата
„Партизанска“ – „Таки Даскало“ – „Стрчин“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.14 прикажана е поставеноста на крстосницата „Партизанска“ –

„Студентска“ во Synchro 8.

Слика 4.14: Приказ на поставеноста на крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“
Извор: изработено од кандидатот
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Во прозорецот за внесување на проток на возила (Сл. 4.15) претставени се
влезните податоци за процентуалното учество на товарни возила и на автобуси.

Слика 4.15: Приказ на протокот на возила на крстосницата
„Партизанска“ – „Студентска“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.16 даден е приказ на влезните податоци за сообраќајните ленти на оваа
крстосница.
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Слика 4.16: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на крстосницата
„Партизанска“ – „Студентска“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.17 прикажан е начинот на внесување на сигнализацијата за
крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“. Оваа крстосница е контролирана со
вертикална сигнализација, при што на приодот од улицата „Студентска“ е поставен
знак „Yield“, додека возилата коишто се движат по улица „Партизанска“ имаат
првенство на минување. Обележани се со „Free“.
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Слика 4.17: Приказ на поставеноста на сигнализацијата на крстосницата
„Партизанска“ – „Студентска“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.18 прикажана е поставеноста на крстосницата „Партизанска“ – „Север Југ“.

Слика 4.18: Приказ на поставеноста на крстосницата
„Партизанска“ – „Север - Југ“
Извор: изработено од кандидатот
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Во прозорецот за нагодување (дотерување) на протокот на возила прикажано на
Сл. 4.19, претставени се влезните податоци за вкупниот број возила, процентуалното
учество на товарни возила и на автобуси.

Слика 4.19: Приказ на проток на возила на крстосницата
„Партизанска“ – „Север - Југ“
Извор: изработено од кандидатот
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Слика 4.20: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на крстосницата
„Партизанска“ – „Север - Југ“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.21 прикажан е начинот на внесување на сигнализацијата за
крстосницата „Партизанска“ – „Север - Југ“. Оваа крстосница е контролирана со помош
на вертикална сигнализација. На приодот од улицата „Север - Југ“ е поставен знакот
„Стоп“, додека улицата „Партизанска“ има првенство на минување. Поради тоа, овие
движења во оваа софтверска алатка се означени со „Free“.
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Слика 4.21: Приказ на поставеноста на сигнализацијата на крстосницата
„Партизанска“ – „Север - Југ“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.22 прикажана е поставеноста на крстосницата „Партизанска“ –
„Климент Охридски“.

Слика 4.22: Приказ на поставеноста на крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот

Во прозорецот за подесување на проток на возила прикажано на Сл. 4.23 се
претставени влезните податоци за вкупниот број возила, процентуалното учество на
товарни возила и на автобуси.
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Слика 4.23: Приказ на проток на возила на крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.24 даден е приказ за влезните податоци за сообраќајните ленти,
(должина на приодите, радиус на свртување).
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Слика 4.24: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.25 прикажан е начинот на кој се внесени сигналните планови за
крстосницата „Партизанска“ – „Климент Охридски“. Оваа крстосница е сигнализирана
и работи во две фази.
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Слика 4.25: Приказ на сигналните планови на крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.26 даден е приказ на поставеноста на крстосницата „Партизанска“ –
„Иво Лола Рибар“.

Слика 4.26: Приказ на поставеноста на крстосницата
„Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
Извор: изработено од кандидатот
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Во прозорецот за нагодување на протокот на возила (Сл. 4.27) претставени се
влезните податоци за процентуалното учество на товарни возила и на автобуси.

Слика 4.27: Приказ на протокот на возила на крстосницата
„Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.28 даден е приказ за влезните податоци за сообраќајните ленти,
(должина на приодите, ширина на сообраќајните ленти, радиус на свртување).

71

Слика 4.28: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на крстосницата
„Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.29 прикажан е начинот на кој се внесени сигналните планови за
крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“. Оваа крстосница е сигнализирана и
работи во две фази.
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Слика 4.29: Приказ на сигналните планови на крстосницата
„Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.30 прикажана е поставеноста на крстосницата „Партизанска“ – „Никола
Тесла“ – „4ти Ноември“.

Слика 4.30: Приказ на поставеноста на крстосницата
„Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“
Извор: изработено од кандидатот
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Во прозорецот за нагодување на протокот на возила (Сл. 4.31), претставени се
влезните податоци за процентуалното учество на товарни возила и на автобуси.

Слика 4.31: Приказ на проток на возила на крстосницата
„Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.32 даден е приказ за влезните податоци за сообраќајните ленти
(должина на приодите, радиус на свртување).
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Слика 4.32: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на крстосницата
„Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.33 прикажан е начинот на внесување на сигнализацијата за
крстосницата „Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“. Оваа крстосница е
контролирана со помош на вертикална сигнализација, при што на приодот од улицата
„Никола Тесла (север)“ е поставен знак „Стоп“, додека возилата коишто се движат по
улица „4ти Ноември (запад)“ кон улица „Никола Тесла (југ)“ имаат првенство на
минување. Обележани се со „Free“.
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Слика 4.33: Приказ на поставеноста на сигнализацијата на крстосницата
„Партизанска“ – „Никола Тесла“ –„4ти Ноември“
Извор: изработено од кандидатот

4.2.

Поставеност на крстосниците во SIDRA INTERSECTIONS 6
За анализа на истражуваниот потег со помош на Sidra 6, за секоја крстосница се

врши внесување на влезните податоци кои се однесуваат на начинот на контрола на
сообраќајот, геометриските карактеристики на сите приоди, и протокот на возила.
Поставувањето на приодите за крстосницата „Партизанска“

– „Васко

Карангелевски“ е прикажано на Сл. 4.34.

Слика 4.34: Приказ на поставеност на приоди на крстосницата
„Партизанска“ – „Васко Карангелевски“
Извор: изработено од кандидатот
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Во

прозорецот

за

внесување

карактеристики

на

сообраќајните

ленти

се внесуваат влезните податоци за сите приоди, кои се однесуваат на
конфигурација на сообраќајните ленти, должина и ширина на сообраќајните ленти.
На Сл 4.35 даден е приказ на прозорецот за Приод 1 од крстосницата
„Партизанска“ – „Васко Карангелевски“.

Слика 4.35: Приказ на карактеристики на сообраќајните ленти на Приод 1 од
крстосницата „Партизанска“ – „Васко Карангелевски“.
Извор: изработено од кандидатот

Во прозорецот

се внесуваат податоци за заситениот ток. На Сл. 4.36

даден е приказ на тие податоци за Приод 1 од крстосницата „Партизанска“ –
„В. Карангелевски“.
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Слика 4.36: Приказ на податоци за заситен ток на Приод 1 од крстосницата
„Партизанска“ – „В. Карангелевски“
Извор: изработено од кандидатот

Во прозорецот за проток на возила

се внесуваат податоци кои се

однесуваат на бројот на возила за секој правец соодветно.

Слика 4.37: Приказ на проток на возила на Приод 1 од крстосницата
„Партизанска“ – „В. Карангелевски“
Извор: изработено од кандидатот
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Во

прозорецот

се

внесуваат

сигналните

планови

за

крстосницата „Партизанска“ – „Васко Карангелевски“. Станува збор за сигнализирана
крстосница во четири фази, кои се соодветно внесени и прикажани на Сл. 4.38.

Слика 4.38: Приказ на сигналните планови на крстосницата
„Партизанска“ – „Васко Карангелевски“
Извор: изработено од кандидатот
На Сл. 4.39 прикажана е поставеноста на приодите на крстосницата

„Партизанска“ – „АСНОМ“.

Слика 4.39: Приказ на поставеност на приодите на крстосницата
„Партизанска“ – „АСНОМ“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл 4.40 даден е приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод
2 од крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“.

Слика 4.40: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод 2 од
крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.41 даден е приказ на влезните податоци за заситен ток на Приод 2 од
крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“.

Слика 4.41: Приказ на податоци за заситен ток на Приод 2 од крстосницата
„Партизанска“ – „АСНОМ“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл.4.42 даден е приказ на влезните податоци за проток на возила на
крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“.

Слика 4.42: Приказ на проток на возила на Приод 2 од крстосницата
„Партизанска“ – „АСНОМ“
Извор: изработено од кандидатот
На Сл. 4.43 прикажана е поставеноста на приодите на крстосницата

„Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“.

Слика 4.43: Приказ на поставеност на приодите од крстосницата
„Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл 4.44 даден е приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод
3 од крстосницата „Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“.

Слика 4.44: Приказ на карактеристики на сообраќајните ленти на Приод 3 од
крстосницата „Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.45 даден е приказ на податоците за заситен ток на Приод 3 од
крстосницата „Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“.

Слика 4.45: Приказ на податоци за заситен ток на Приод 3 од крстосницата
„Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл.4.46 даден е приказ на влезните податоци за проток на возила за
крстосницата „Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“.

Слика 4.46: Приказ на проток на возила на Приод 3 од крстосницата
„Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“
Извор: изработено од кандидатот

Поставувањето на приодите од крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“ е
прикажано на Сл. 4.47.

Слика 4.47: Приказ на поставеноста на приодите од крстосницата
„Партизанска“ – „Студентска“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл 4.48 даден е приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод
3 од крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“.

Слика 4.48: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод 3 од
крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.49 даден е приказ на влезните податоци за заситен ток на Приод 1 од
крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“.

Слика 4.49: Приказ на податоци за заситен ток на Приод 3 од крстосницата
„Партизанска“ – „Студентска“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл.4.50 даден е приказ на влезните податоци за проток на возила на
крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“.

Слика 4.50: Приказ на проток на возила на Приод 3 од крстосницата
„Партизанска“ – „Студентска“
Извор: изработено од кандидатот

Поставувањето на приодите за крстосницата „Партизанска“ – „Север - Југ“ е
прикажано на Сл. 4.51.

Слика 4.51: Приказ на поставеноста на приодите од крстосницата
„Партизанска“ – „Север - Југ“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл 4.52 даден е приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод
3 од крстосницата „Партизанска“ – „Север - Југ“.

Слика 4.52: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод 3 на
крстосницата „Партизанска“ – „Север - Југ“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.53 даден е приказ на податоците за заситен ток на Приод 3 од
крстосницата „Партизанска“ – „Север - Југ“.

Слика 4.53: Приказ на податоците за заситен ток на Приод 3 од крстосницата
„Партизанска“ – „Север - Југ“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл.4.54 даден е приказ на влезните податоци за проток на возила за
крстосницата „Партизанска“ – „Север - Југ“.
86

Слика 4.54: Приказ на протокот на возила на Приод 3 од крстосницата
„Партизанска“ – „Север - Југ“
Извор: изработено од кандидатот

Поставувањето на приодите од крстосницата „Партизанска“ – „Климент
Охридски“ е прикажано на Сл. 4.55.

Слика 4.55: Приказ на поставеноста на приодите на крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл 4.56 даден е приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод
1 од крстосницата „Партизанска“ – „Климент Охридски“.
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Слика 4.56: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод 1 од
крстосницата „Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.57 даден е приказ на податоците за заситен на Приод 1 од крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“.

Слика 4.57: Приказ на податоците за заситен ток на Приод 1 од крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл.4.58 даден е приказ на влезните податоци за проток на возила на
крстосницата „Партизанска“ – „Климент Охридски“.

Слика 4.58: Приказ на протокот на возила на Приод 1 од крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.59 прикажани се сигналните планови за крстосницата „Партизанска“ –
„Васко Карангелевски“. Станува збор за сигнализирана крстосница во две фази, кои се
соодветно внесени и прикажани на Сл. 4.59.

Слика 4.59: Приказ на сигналните планови на крстосницата
„Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот
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Поставување на приодите од крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“ е
прикажано на Сл. 4.60.

Слика 4.60: Приказ на приодите од крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл 4.61 даден е приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти за Приод
4 од крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“.

Слика 4.61: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод 4 од
крстосницата „Партизанска“ – „Климент Охридски“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл. 4.62 даден е приказ на податоците за заситен ток на Приод 4 од
крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“.

Слика 4.62: Приказ на податоците за заситен ток на Приод 4 од крстосницата
„Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл.4.63 даден е приказ на влезните податоци за проток на возила на
крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“.

Слика 4.63: Приказ на протокот на возила на Приод 4 од крстосницата
„Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл. 4.64 прикажани се сигналните планови за крстосницата „Партизанска“ –
„Иво Лола Рибар“. Станува збор за сигнализирана крстосница во две фази, кои се
соодветно внесени и прикажани.

Слика 4.64: Приказ на сигналните планови на крстосницата
„Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
Извор: изработено од кандидатот

Поставувањето на приодите за крстосницата „Партизанска“ – „Никола Тесла“ –
„4ти Ноември“ е прикажано на Сл. 4.65.

Слика 4.65: Приказ на поставеноста на приодите на крстосницата
„Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл 4.66 даден е приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод
4 од крстосницата „Партизанска“ – „ Никола Тесла“ – „4ти Ноември “.

Слика 4.66: Приказ на карактеристиките на сообраќајните ленти на Приод 4 од
крстосницата „Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.67 даден е приказ на податоците за заситен на Приод 4 од крстосницата
„Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“.

Слика 4.67: Приказ на податоците за заситен ток на Приод 4 од крстосницата
„Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“
Извор: изработено од кандидатот
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На Сл.4.68 даден е приказ на влезните податоци за проток на возила на
крстосницата „Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“.

Слика 4.68: Приказ на протокот на возила на Приод 4 од крстосницата
„Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.69 даден е приказ на поврзувањето во мрежа на истражуваните
крстосници во софтверската алатка Sidra 6. Sidra 6 овозможува испитување на
перформансите и меѓусебното влијание на повеќе соседни крстосници.

Слика 4.69: Приказ на поврзаноста на истражуваните крстосници во софтверската
алатка Sidra 6
Извор: изработено од кандидатот
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4.3.

Споредбена анализа на излезните резултати на работата на крстосниците
При споредбена анализа на излезните резултати на работата на крстосниците

разгледувани се три показатели, и тоа: временските загуби, нивото на услуга и
капацитетот коишто се добиени со помош на Synchro 8 и Sidra 6.
Разгледувани

се

сигнализираните

крсосници

со

фиксна

контрола

и

несигнализираните крстосници каде што приодите што се вкрстуваат со приоди со
првенство на минување се обележани со знак Stop или Yield.
Исто така, анализирани

се и прикажани моделите за пресметка на

гореспоменатите показатели, кои ги користат овие софтвери.
4.3.1 МОДЕЛИ ВО SIDRA
SIDRA ги пресметува вкупните временски загуби како збир од временските
загуби коишто се јавуваат при чекање на возила на крстосница и временските загуби
што се јавуваат поради геометриските карактеристики на крстосницата1.
Во овие временски загуби е вклучено времето коешто го губат возилата при
намалување на брзината на патување до целосно застанување, како и времето што е
потребно за постигнување на брзината на патување.
Во загубите коишто се јавуваат поради геометриските карактеристики на
крстосницата, вклучено е времето коешто им е потребно на возилата да ја преминат
крстосницата и да ја постигнат брзината на патување. Врз овие временски загуби имаат
влијание геометриските карактеристики на крстосницата.
Во овој магистерски труд, како излезни резултати од софтверскиот пакет SIDRA
6 се користат просечните доцнења што се пресметуваат на следниот начин:

при што:

1

Sidra manual - Delay definitions
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Каде што:
-

е просечното севкупно доцнење за возило (секунди/возила)

-

е еднообразното (униформно) доцнење (секунди/возила)

-

е растечкото доцнење (секунди/возила)

-

се доцнењата поради презаситени токови кои се настанати пред периодот на

анализа (секунди/возила)
- fPF е факторот на нагодување што се однесува на ефектите на прогресија во
координирани системи
- C e времетраењетo на циклусот (секунди)
- g е времетраењето на зеленото време (секунди)
- X е соодносот на проток и капацитет
- c е капацитетот (возила/час)
- k е факторот на доцнење кој зависи од дотерувањата на сигналните планови (0.50 за
фиксни сигнални планови; од 0.04 до 0.50 - за координирани сигнални планови)
- I е влијанието на ефектите од сигналните планови кои се наоѓаат од спротивната
страна на приодот (1.0 за изолирани крстосници)
- T е времетраењето на евалуација (часови)
- P е соодносот на пристигнати возила за време на зелениот интервал
- fp е прогресивниот фактор на нагодување
Во однос на нивото на услуга, SIDRA 6 ги нуди следните методи за пресметка:
-

HCM 2000 (се базира на временските загуби на возилата, Табела 4.1).
Табела 4.1: Приказ на ниво на услуга според HCM 2000
Ниво на услуга
A
B
C

Временски загуби на возила во секунди
Сигнализирани
Несигнализирани
Кружни крстосници
крстосници
крстосници
d  10
d  10
d  10
10  d  20
10  d  20
10  d  15
20  d  35
20  d  35
15  d  25
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35  d  55
55  d  80
80  d

D
E
F

35  d  50
50  d  70
70  d

25  d  35
35  d  50
50  d

Извор: Sidra Intersection Guide – Output Guide (Level of Service)

-

HCM 2010, покрај временските загуби, предвид го зема и соодносот

проток/капацитет, односно нивото на заситеност. Во однос на временските загуби, се
базира на истиот метод како и HCM 2000, но доколку соодносот v/c > 1, се доделува
ниво на услуга F).
-

RTA NSW (овој модел е развиен од страна на Roads and Traffic Authority of New

South Wales, Australia), каде се вклучуваат и загубите што се јавуваат поради
геометриските карактеристики на крстосницата (Табела 4.2).
Табела 4.2: Приказ на ниво на услуга според методот RTA NSW
Временски загуби на возила во секунди
Сите видови крстосници
d  14,5
14,5  d  28,5
28,5  d  42,5
42,5  d  55
55  d  70,5
70,5  d

A
B
C
D
E
F

Извор: Sidra Intersection Guide – Output Guide (Level of Service)

-

Метод на SIDRA (овој метод единствено се базира на нивото на заситеност,

односно на соодносот проток/капацитет). Најчесто се користи при анализа на
крстосници каде што има помал проток на возила кои не доведуваат до поголеми
временски загуби (Табела 4.3).
Табела 4.3: Приказ на ниво на услуга според методот на SIDRA
Ниво на услуга
A
B
C
D

Ниво на заситеност
Sidra метод
Сигнализирани
крстосници
x  0.60
0.60  x  0.70
0.70  x  0.90
0.90  x  0.95

Кружни крстосници
x  0.60
0.60  x  0.70
0.70  x  0.85
0.85  x  0.95

Несигнализирани
крстосници
x  0.60
0.60  x  0.70
0.70  x  0.80
0.80  x  0.90
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0.95  x  1.00
1.00  x

E
F

0.95  x  1.00
1.00  x

0.90  x  1.00
1.00  x

Извор: Sidra Intersection Guide – Output Guide (Level of Service)

Софтверскиот пакет SIDRA 6 нуди разгледување на следните видови капацитет:
-

Капацитет на сообраќајна лента: користи модел лента по лента за пресметка

на капацитет и перформанси на сообраќајна лента.
-

Капацитет за секој правец на движење: претставува количник од вкупниот

проток возила за дадениот правец и нивото на заситеност што се јавува на тој правец,
при што за ниво на заситеност се избира највисокото нивото на заситеност што го има
одредена лента од тој правец на движење.
-

Ефективен капацитет на крстосница: се пресметува како сооднос меѓу

вкупната побарувачка на проток и нивото на заситеност на крстосницата, каде за ниво
на заситеност се избира највисоката вредност што се јавува кај одредена сообраќајна
лента, односно:

QINT  qINT / X INT
каде што:
-

QINT   i Qi    ( xi Qi / X INT )   qi / X INT  qINT / X INT е ефективниот капацитет на

крстосницата
-

q INT =

q

i

е вкупната побарувачка на проток на крстосница (воз/час)

- qi е побарувачката на проток на сообраќајна лента (воз/час)
- Qi е капацитетот на сообраќајна лента (воз/час)
-

X INT = max xi  е степенот на заситеност на крстосница (најголема вредност на xi )

- xi = qi / Qi е нивото (степенот) на заситеност на сообраќајна лента
-

 i = xi / X INT e соодносoт меѓу степенот на заситеност на сообраќајна лента и

степенот на заситеност на крстосница
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4.3.2 МОДЕЛИ ВО SYNCHRO
Од друга страна, за пресметка на временските загуби D, Synchro 8 го користи
моделот на Webster, кој всушност пресметува на ист начин како во HCM 1994 и HCM
2000, односно2:
D  D1  PF  D2  D3

Каде што:
- D1 претставуваат постојаните загуби:
D1  0,5  C 

1  g / C 2
1  g / C   min  X ,1

- PF е факторот на прогресија кој се однесува на начинот на контрола на крстосницата
- D2 претставуваат променливите загуби:

8 k  I  X 
D2  900  T  x  1  ( x  1) 2 

c T 


-

се временските загуби предизвикани од редица возила настанати пред почетокот на

анализата
- C е циклусот (секунди)
- Т е времетрањето на анализата во часови (за 15 мин = 0,25)
- g е ефективното зелено време (секунди)
- X е соодносот на проток и капацитет
- c е капацитетот (воз/час)
- k е растечкиот фактор на загуби (најчесто изнесува 0,5)
- I е факторот на филтрирање спротивода (влијание на ефектите од сигналните планови
кои се наоѓаат спротивода на приодот)
За несигнализирани крстосници се користи моделот HCM unsignalized, додека за
крстосниците со приоди што се контролирани со знак Stop, Synchro 8 воопшто не
прикажува излезни резултат. Ова претставува еден од најголемите недостатоци на овој
софтверски пакет.

2

Synchro Manual – Delay Calculations
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За разлика од SIDRA 6, Synchro 8 не нуди широка палета на методи за
разгледување на ниво на услуга. Поради тоа, даден е само методот на HCM 2000
(Табела 4.4).
Kружните крстосници во Synchro 8 спаѓаат во иста категорија со останатите
видови несигнализирани крстосници.
Табела 4.4: Приказ на ниво на услуга според HCM 2000 во Synchro 8
Временски загуби на возила во секунди
Ниво на услуга
Сигнализирани
Несигнализирани крстосници
крстосници
A
d  10
d  10
10  d  15
B
10  d  20
C
20  d  35
15  d  25
D
35  d  55
25  d  35
E
55  d  80
35  d  50
F
80  d
50  d
Извор: Synchro Manual – HCM 2010 Settings

За пресметување на капацитетот, Synchro 8 го користи методот на искористеност
на капацитетот на крстосницата (Intersection Capacity Utilization – ICU, 2003).
Пресметката на капацитетот е количник од збирното време за опслужување на сите
правци на движење за одредена должина на циклусот и препорачаната должина на
циклус (најчесто изнесува 120 секунди).
ICU-методот пресметува колку изнесува дополнителниот капацитет или
вишокот на капацитет на крстосницата. Овој метод не врши пресметка на загубите, но
може да се користи за предвидување колку често крстосницата ќе се соочи со застој.
Во зависност од процентот на искористеност на капацитетот, овој метод дава
нивоа на услуга од А до H (Таб. 4.5).
Табела 4.5: Приказ на ниво на услуга во Synchro 8 според методот на ICU
Ниво на услуга (НУ)
А
B
C
D
E
F
G
H

Процент на искористеност на капцитет
од 0 до 55 %
од 55 % до 64%
од 64 % до 73 %
од 73 % до 82 %
од 82 % до 91 %
од 91 % до 100 %
од 100 % до 109 %
над 109 %

Извор: Synchro Manual – Intersection Capacity (ICU) Calculations
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Во случај на несигнализирана крстосница, пресметката на капацитетот се врши на
начин како да се работи за сигнализирана крстосница.

4.4.

Приказ на излезните резултати на работата на крстосниците
Во табелите (Т. 4.6 – Т. 4.15) прикажани се излезните податоци за работата на

крстосниците во подрачјето на опфат со помош на применетите софтверска алатки
Synchro 8 и Sidra 6. Притоа се изврши нивна споредба.
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Табела 4.6: Излезни резултати за ефикасноста на работата на крстосницата „Партизанска“ – „Васко Карангелевски“
SYNCHRO 8
Временски
загуби
(секунди)
ПРИОД 1
36,3
(ул. „Партизанска“ –
кон Болница)
ПРИОД 2
32,5
(ул. „Васко
Карангелески“)
ПРИОД 3
(ул. „Партизанска“ –
37,9
кон Брусничка
Населба)
ПРИОД 4
(ул. „Васко
48
Карангелески“ – кон
„Веро“)
Вкупно за
41,6
крстосницата
Извор: изработено од кандидатот

НУ
Лево

SIDRA 6
Капацитет
(воз/час)
Право

НУ

Десно

Временски
загуби
(секунди)

Лево

Капацитет
(воз/час)
Право
Десно

D

227

270

219

16

B

245

1023

1003

C

394

363

318

30,3

C

432

382

769

D

235

41,1

D

248

D

398,9

36,8

D

462

30,3

C

260

332,4

1428,6

D

275

382

1183

Врз основа на излезните резултати за крстосницата „Партизанска“ – „Васко Карангелевски“ (Т. 4.6), може да се заклучи дека:
-

според Synchro 8 вкупните просечни доцнења (41,6 секунди) се поголеми за разлика од вкупните просечни доцнења пресметани
според Sidra 6 (30,3 секунди)

-

3

постои и разлика во нивото на услуга; според Synchro 8, нивотo на услуга e D, a според Sidra 6, изнесува C.

Намален капацитет поради влијанието од кратката сообраќајна лента за десни свртувања
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Табела 4.7: Излезни резултати за ефикасноста на работата за крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“
SYNCHRO 8
Временски
загуби
(секунди)
ПРИОД 1
(ул.
„Партизанска“
3,6
– кон
Студентски
Дом)
ПРИОД 2
49,6
(ул. „АСНОМ“)
ПРИОД 3
(ул.
0
„Партизанска“
– кон „Веро“)
Вкупно за
11
крстосницата
Извор: изработено од кандидатот

SIDRA 6
Капацитет
(воз/час)

Лево

Право

Десно

Временски
загуби
(секунди)

/

1060

/

/

4,1

NA

E

110

/

581

17

C

/

/

/

/

0,7

NA

5,7

NA

НУ

B

НУ

Лево

807

Капацитет
(воз/час)
Право
десно

1811

/

517
/

1811

1781

103

Кај излезните резултати за крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“ (Т. 4.7) се
забележува недостатокот кој го има Synchro 8, бидејќи не дава излезни резултати за
временските загуби на несигнализирани крстосници. Во овој случај, Synchro 8 не
пресметува капацитет за прави и десни движења кај приоди кои имаат првенство на
минување, туку само за левите свртувања.
Исто така, доколку не постојат временски загуби на тие приоди, овој
софтверски пакет не дава излезни резултати ниту за левите свртување, како што е
случајот на Приод 3.
Кај несигнализирани крстосници, доколку не постојат временски загуби, како
на Приод 1 и Приод 3, во тој случај Sidra 6 не дава излезни резултати за ниво на услуга
и истите ги означува со NA (Not Applicable).
Врз основа на излезните резултати за крстосницата „Партизанска“ – „АСНОМ“,
може да се заклучи дека:
-

според Synchro 8, вкупните просечни доцнења (11 секунди) се поголеми за
разлика од вкупните просечни доцнења пресметани според Sidra 6 (5,7 секунди);

-

според Synchro 8, нивотo на услуга e B, a Sidra 6 не дава вредност за ниво на
услуга.
Врз основа на излезните резултати за крстосницата „Партизанска“ – „Стрчин“ –

„Таки Даскало“ (Т. 4.8), може да се заклучи дека:
-

според Synchro 8, вкупните просечни доцнења (12,6 секунди) се помали за
разлика од вкупните просечни доцнења пресметани според Sidra 6 (14,9 секунди);

-

нивото на услуги и според двата софтвески пакети изнесува B.
Врз основа на излезните резултати за крстосницата „Партизанска“ –

„Студентска“ (Т. 4.9), може да се заклучи дека:
-

вупните просечни доцнења и според двата софтверски пакети изнесуваат 1,7
секунди

-

нивото на услуга според Synchro 8 e „А“, а додека Sidra 6 не прикажува ниво на
услуга.
Врз основа на излезните резултати за крстосцницата „Партизанска“ – „Север -

Југ“ (Т. 4.10):, може да се заклучи дека:
-

според Synchro 8, вкупните просечни доцнења (2,4 секунди) се помали за разлика
од вкупните просечни доцнења според Sidra 6 (2,9 секунди)

-

според Synchro 8, НУ=C, додека Sidra 6 не прикажува ниво на услуга.
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Врз основа на излезните резултати за крстосницата „Партизанска“ – „Климент
Охридски“ (Т. 4.11), може да се заклучи дека:
-

според Synchro 8, вкупните просечни доцнења (12,9 секунди) се помали за
разлика од вкупните просечни доцнења според Sidra 6 (14,4 секунди)

-

нивото на услуги и според двата софтвера изнесува „B“.
Врз основа на излезните резултати за крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола

Рибар“ (Т. 4.12), може да се заклучи дека:
-

според Synchro 8, вкупните просечни доцнења (15,2 секунди) се поголеми за
разлика од вкупните просечни доцнења пресметани според Sidra 6 (14,6 секунди);

-

нивото на услуга и според двата софтвера изнесува „B“.
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Табела 4.8: Излезни резултати за ефикасноста на работата за крстосницата „Партизанска“ – „Стрчин“ – „Таки Даскало“
SYNCHRO 8
Временски
загуби
(секунди)
ПРИОД 1
11,5
(ул. „Партизанска“ –
кон Шеталиште)
ПРИОД 2
13,3
(ул. „Стрчин“)
ПРИОД 3
12,1
(ул. „Партизанска“ –
кон Веро)
ПРИОД 4
14,8
(ул. „Таки Даскало“)
Вкупно за
12,6
крстосницата
Извор: изработено од кандидатот

1

НУ
Лево
B

SIDRA 6
Капацитет
(воз/час)
Право

397

B

Десно

740
466

Временски
загуби
(секунди)

НУ

10,5

B

19,5

B

Лево

Капацитет
(воз/час)
Право

201

8441
463

B

409

804

13,6

B

404

894

B

381

464

21,8

C

452

553

14,9

B

B

Десно

Намален капацитет поради влијанието од кратката сообраќајна лента за десни свртувања
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Табела 4.9: Излезни резултати за ефикасноста на работата за крстосницата „Партизанска“ – „Студентска“
SYNCHRO 8
Временски
загуби
(секунди)
ПРИОД 1
1
(ул. „Партизанска“ –
кон Шеталиште)
ПРИОД 2
17,5
(ул. „Студентска“)
ПРИОД 3
0
(ул. „Партизанска“ –
кон Болница)
Вкупно за
1,7
крстосницата
Извор: изработено од кандидатот

НУ
Лево

SIDRA 6
Капацитет
(воз/час)
Право

НУ

Десно

Временски
загуби
(секунди)

Лево

/

985

/

/

1,1

NA

C

219

/

538

14,2

B

516

/

/

/

/

0,4

NA

1757

1,7

NA

A

970

Капацитет
(воз/час)
Право
1778

Десно
/

Табела 4.10: Излезни резултати за ефикасноста на работата за крстосницата „Партизанска“ – „Север - Југ“
SYNCHRO 8
Временски
загуби
(секунди)
ПРИОД 1
0
(ул. „Партизанска“ –
кон Шеталиште)
ПРИОД 2
1,2
(ул. „Партизанска“ –
кон Болница)
ПРИОД 3
20,8
(ул. „Север - Југ“)
Вкупно за
2,4
крстосницата
Извор: изработено од кандидатот

SIDRA 6

Лево

Капацитет
(воз/час)
Право

/

/

/
C

НУ

Десно

/

/

0,1

NA

1533

1056

/

/

4,1

NA

1486

221

/

563

11,5

B

387

2,9

NA

НУ

C

Капацитет
(воз/час)
Право

Временски
загуби
(секунди)

Лево

Десно
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Табела 4.11: Излезни резултати за ефикасноста на работата за крстосницата „Партизанска“ – „Климент Охридски“
SYNCHRO 8
Временски
загуби
(секунди)
ПРИОД 1
12,3
(ул. „Партизанска“ –
кон ул „Иво Л. Рибар“
ПРИОД 2
10,4
(ул. „Партизанска“)
ПРИОД 3
20
(ул. „Климент
Охридски“)
Вкупно за
12,9
крстосницата
Извор: изработено од кандидатот

1

НУ
Лево
B

SIDRA 6
Капацитет
(воз/час)
Право

Десно

882

Временски
загуби
(секунди)

НУ

10,9

B

Лево

Капацитет
(воз/час)
Право

десно

1019

B

350

888

/

12,1

B

1241

8921

/

B

429

/

395

27,3

C

455

/

475

14,4

B

B

Намален капацитет поради влијанието од кратката сообраќајна лента за десни свртувања
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Табела 4.12: Излезни резултати за ефикасноста на работата за крстосницата „Партизанска“ – „Иво Лола Рибар“
SYNCHRO 8
Временски
загуби
(секунди)
ПРИОД 1
11,6
(ул. „Партизанска“ –
кон Стовариште)
ПРИОД 2
19,9
(ул. „Иво Лола Рибар“
– кон ТФБ)
ПРИОД 3
15,3
(ул. „Партизанска“ –
кон Шеталиште)
ПРИОД 4
9,1
(ул. „Иво Лола
Рибар“)
Вкупно за
15,2
крстосницата
Извор: изработено од кандидатот

НУ
Лево

SIDRA 6
Капацитет
(воз/час)
Право

Десно

Временски
загуби
(секунди)

НУ
Лево

Капацитет
(воз/час)
Право

B

574

13,2

B

578

B

505

21,9

C

520

11,3

B

13,4

B

14,6

B

B

A
B

476

593

665

490

458

644

Десно

1663

742
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Табела 4.13: Излезни резултати за ефикасноста на работата за крстосницата „Партизанска“ – „Никола Тесла“ – „4ти Ноември“
SYNCHRO 8
Временски
загуби
(секунди)
ПРИОД 1
/
(ул. „4ти Ноември“)
ПРИОД 2
/
(ул. „Н. Тесла“ – кон
Шеталиште)
ПРИОД 3
/
(ул. „Парти-занска“ –
кон Шеталиште)
ПРИОД 4
/
(ул. „Н. Тесла“)
Вкупно за крстосни/
цата
Извор: изработено од кандидатот

SIDRA 6

Лево

Капацитет
(воз/час)
Право

/

/

/

Капацитет
(воз/час)
Право

НУ

Десно

Временски
загуби
(секунди)

/

/

7

NA

1584

/

/

/

10,6

NA

1126

/

/

/

/

11,8

B

1885

/

/

/

/

29,6

D

448

14,9

NA

НУ

/

Лево

Десно
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Врз основа на излезните резултати за крстосницата „Партизанска“ – „Никола
Тесла“ – „4ти Ноември“, може да се забележат најголемите недостатоци што ги има
софтверската алатка Synchro 8. Во случај кога станува збор за несигнализирана
крстосница каде што сообраќајот е регулиран само со знаци Стоп, Synchro 8 користејќи
го методот на HCM Unsignalized воопшто не дава излезни резултати за временските
загуби, нивото на услуга и капацитетот.
Од друга страна, според Sidra 6 вкупните просечни доцнења за оваа крстосница
изнесуваат 14,9 секунди.
Со помош на најголемата предност која ја нуди Sidra 6 во однос на сите
претходни верзии од овој софвтерски пакет, прикажани се излезните резултати кои се
однесуваат на целата мрежа, односно на потегот кој беше истражуван во овој
магистерски труд (Т. 4.14).
Табела 4.14: Излезни резултати за целокупната мрежа добиени со помош на Sidra 6
Sidra 6 мрежа
Ниво на услуга
Брзина на патување
Време на патување (вкупно)
Просечно време на патување
Вкупно извозан пат од сите возила
Вкупен број возила
Просечно растојание на патување на
поединечно возило

C
33,2 km/h
126,6 воз-час/час
40,1 секунди
4199,9 km
11372 возила
369 m

Извор: изработено од кандидатот

Според софтверскиот пакет Synchro 8, излезните резултати кои се однесуваат на
целокупната мрежа се прикажани во Tабела 4.15.
Табела 4.15: Излезни резултати за целокупната мрежа добиени со помош на Synchro 8
Synchro 8 мрежа
Брзина на патување
Време на патување (вкупно)
Вкупно извозан пат од сите возила

33 km/h
95 h
3137 km

Извор: изработено од кандидатот
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5.

ЗАКЛУЧОЦИ
Потребно е да се преземат мерки и активности за зголемување на примената на

напредни софтверски алатки за испитување на перформансите на крстосници. Со цел
нивното користење да биде поатрактивно за стручњаците од областа на патниот
сообраќај во нашата земја, во ова истражување применети се два софтверски пакети Synchro Plus SimTraffic 8 и Sidra Intersections 6, врз конкретно подрачје на опфат во
град Битола.
Испитувањето на перформансите на подрачјето на опфат од крстосницата
ул. „Партизанска“ – ул. „Васко Карангелевски“ до крстосницата ул. „Партизанска“ –
ул. „Никола Тесла“ – ул. „4ти Ноември“ е резултат на функцијата, улогата и значењето
кои ги има ова подрачје во градот Битола. Со користење на напредните софтверски
алатки Synchro 8 и Sidra 6, преку испитување на перформансите на крстосниците,
извршена е споредба меѓу овие два софтверски пакети. Споредбата се однесува на
излезните резултати по деталната обработка на влезните податоци кои се однесуваат на
подрачјето на опфат соодветно.
При анализа на излезните резултати, воочени се разликите меѓу овие
софтверски пакети, односно нивните предности и недостатоци.
И кај двата софтверски пакети, за приказ на излезните резултати, користени се
методите на HCM 2000 за сигнализирани и несигнализирани крстосници.
Во однос на нивото на услуга, временските загуби и капацитет, со помош на
двата софтверски пакети се добиени излезни резултати кои се слични, односно не се
забележуваат поголеми отстапки кога станува збор за сигнализирани крстосници.
Меѓутоа, при споредба на излезните резултати кај несигнализираните
крстосници, се забележуваат одредени недостатоци во двата софтверски пакети. Кај
приоди со првенство на минување, и двата софтверски пакети не прикажуваат излезни
резултати за нивото на услуга. Меѓутоа, во ваквите случаи, Synchro 8 сепак прикажува
севкупно ниво на услуга, додека пак Sidra 6 тоа не го прикажува.
Во однос на капацитетот, недостатокот е поголем кај Synchro 8. Кај приодите со
првенство на минување, се прикажува капацитет само за левите свртувања, за разлика
од Sidra 6, која прикажува капацитет за сите правци.
Најголемиот недостаток на Synchro 8 се однесува на несигнализирани
крстосници каде што се поставени знаци „Стоп“ на 2 приоди (случајот на крстосницата
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ул. „Партизанска“ – ул. „Никола Тесла“ – ул. „4ти Ноември“). Во овој случај, Synchro 8
воопшто не прикажува излезни резултати кои се однесуваат на нивото на услуга,
временските загуби и капацитетот, за разлика од Sidra 6.
Разликите кои се јавуваат меѓу двата софтверски пакети се резултат на
различните математички модели кои ги користат за пресметка на излезните резултати,
како што се нивото на услуга, временските загуби и капацитетот.
Sidra 6 ги пресметува вкупните временски загуби како збир од временските
загуби коишто се јавуваат при чекање на возила на крстосница и временските загуби
што се јавуваат поради геометриските карактеристики на крстосницата.
Од друга страна, за пресметка на временските загуби, Synchro 8 го користи
моделот на Webster.
Во однос на нивото на услуга, и двата софтверски пакети го користат методот
HCM 2000. Поради тоа не се забележуваат отстапувања.
Sidra 6 го пресметува капацитетот како количник од вкупниот проток возила за
дадениот правец и нивото на заситеност што се јавува на тој правец, при што за ниво
на заситеност се избира највисокото нивото на заситеност што го има одредена лента
од тој правец на движење. За пресметка на капацитетот, Synchro 8 го користи методот
на искористеност на капацитет (Intersection Capacity Utilization – ICU, 2003). Во овој
случај, пресметката на капацитетот е количник од збирното време за опслужување на
сите правци на движење за одредена должина на циклусот и препорачаната должина на
циклус (најчесто изнесува 120 секунди).
ICU-методот пресметува колку изнесува дополнителниот капацитет или
вишокот на капацитет на крстосницата. Овој метод не врши пресметка на загуби, но
може да се користи за предвидување колку често крстосницата ќе се соочи со застој.
Meѓутоа, и покрај одредените недостатоци, односно разлики кои се среќаваат и
кај двата софтверски пакети, нивната примена при истражување на перформансите на
крстосници е значително голема. Се добива јасна слика за состојбата на сообраќајот,
која е лесно разбирлива, не само за стручњаците од областа на патниот сообраќај, туку
и за самите корисници.
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