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АПСТРАКТ

Како и секој транспортен систем, така и железничкиот систем се темели на значаен
капитал и претставува важен национален и економски потенцијал, кој на стопанството
и општеството треба да му овозможи економичен, масовен, еколошки, брз и квалитетен
транспорт. Од друга страна, ангажира директно и индиректно значаен дел на работна
сила во едно општество и значаен дел од националните ресурси. Затоа, транспортот со
железница мора да биде економски ефикасен, оперативно флексибилен и следен со
доверлива и висококвалитетна услуга, сè со цел да се направи баланс на барањата, кои
се јавуваат при планирањето на транспортните капацитети и можностите кои се
детерминирани од капацитетите.
Расположливите капацитети во железничкиот товарен транспорт и побарувачката
на пазарот го одредуваат нивното планирање и распределување. Планирањето и
распределувањето претставува доста сложен процес кој директно влијае на
ефикасноста и ефективноста на железничкиот транспорт, а со тоа и на ефикасноста и
ефективноста на стопанството.
Во светот, покрај аналитичките и графичките методи, се користат и модели кои се
базирани на системи за масовно опслужување и посебни математички и статистички
модели, кои за влезни елементи ги користат статистичките податоци.
Во рамки на оваа дисертација, за остварување на целта, ефикасно и ефективно
функционирање на железничкиот систем преку правилно планирање на капацитетите,
изработени се два модели базирани на теорија на вештачка интелигенција и тоа: Модел
за димензионирање на капацитети во товарен транспорт со примена на Fuzzy логика
(ФЛ) и Модел за димензионирање на капацитети во товарен транспорт со примена на
хибриден невро-fuzzy концепт (ХНФ).
Создадените модели овозможуваат донесување на оперативни (планирање на
капацитети според побарувачка за превоз на пазарот) и стратешки одлуки
(предвидување на побарувачката за транспортни капацитети во иднина). Тестирањето
на моделите е извршено на примерот на Македонски Железници Транспорт АД Скопје
(МЖТ), железнички оператор, чија основна дејност е превоз на патници и стока во
национални и интернационални рамки.

Клучни зборови: моделирање, димензионирање, железнички товарни вагони,
Fuzzy логика, Невронски мрежи, хибриден модел
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ABSTRACT
As any transportation system, the railway system is based on significant capital and is
an important national and economic potential. In same time the economy and society need
to enable efficient, massive, environmentally friendly, fast and quality transport. On the other
hand, engaging directly and indirectly a significant part of the work force in a society and an
important part of national resources. Therefore, the transport by rail must be cost effective,
operationally flexible and followed by reliable and high quality service in order to make the
balance of the requirements that arises during the planning of transportation facilities and
the opportunities which are determined by the capacities.
The available capacity of the rail freight and the market demand are determining their
planning and allocation. The planning and allocation is a very complex process that directly
affects the efficiency and effectiveness of the rail transport, and by that, the efficiency and
effectiveness of the economy.
Worldwide, despite the analytical and graphical methods, different models based on
queuing theory, special mathematical and statistical models as inputs are using statistics.
Within this dissertation in order to achieve the objective, which is efficient and effective
operations of the railway system, through proper planning of the capacities, two models are
designed based on the theory of artificial intelligence, such as: Model for dimensioning
capacities in freight transport by using Fuzzy Logic (FL) and Model for dimensioning capacity
in freight transport by applying hybrid neuro - fuzzy concept (HNS).
Produced models will allow delivering operational (capacity planning by demand for
transport market) and strategic decisions (predicting demand for transporting facilities in the
future). The testing of the models is applied to the example of Macedonian Railways
Transport JSC (MZHT) railway operator whose core business is the transportation of
passengers and goods in domestic and international markets.

Key words: modelling, dimensioning, railway freight wagons, Fuzzy logic, Neural
networks, hybrid models.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

1.

ВОВЕД

Железничкиот систем (инфраструктура и транспорт) со својот огромен капитал
претставува значаен национален и економски потенцијал, кој на стопанството и
населението треба да му овозможи економичен, масовен, еколошки, брз и квалитетен
транспорт. Од друга страна, ангажира директно и индиректно значаен дел на работна
сила во едно општество и значаен дел од националните ресурси. Затоа, транспортот со
железница мора да биде економски ефикасен, оперативно флексибилен и следен со
доверлива и висококвалитетна услуга, сè со цел да се направи баланс на барањата кои
се јавуваат при планирањето на транспортните капацитети и можностите кои се
детерминирани од капацитетите.
Транспортните капацитети кај железничките превозници, главно, се планираат на
база на интуиција, делумни факти кои се однесуваат на перспективите на транспортот
во иднина, индустриските трендови и на делумно застарени аналитички методи кои сè
помалку се користат во процесот на планирање на капацитетите.
Во светот, покрај аналитичките и графичките методи, се користат и модели кои се
базирани на системи за масовно опслужување и посебни математички и статистички
модели кои за влезни елементи ги користат статистичките податоци.
Со оглед на тоа, дека сите системи не можат да се моделираат врз основа на
статистичките податоци, сè повеќе се употребуваат современи техники за дефинирање
на определени влезни елементи кои тешко можат да се одредат и квантификуваат.
Најмногу применувана е теоријата на вештачка интелигенција. Дел од тие техники се
техниките Fuzzy logic (Фази логика), Невронски мрежи, Swarm intelligence (ant colony, bee
colony), CBR (1).
Воспоставување на модел кој ќе овозможи ефикасно, ефективно и технолошки
оптимално распределување на ограничените транспортни капацитети и ресурси во
секојдневното функционирање на една компанија која се занимава со железнички
транспорт, но и за оние компании кои изнајмуваат капацитети на железничките
превозници, е од големо значење. Неговото воспоставување би овозможило подобро
финансиско и економско функционирање на компаниите, а со тоа и подобрување на
услугите кои се нудат на пазарот.
Железничкиот транспорт е дел од логистичкиот синџир, а со тоа и дел од
реализација на комплетната логистичка услуга. Тоа значи дека реализација на
квалитетен модел за планирање и распределување на капацитетите во железничкиот
транспорт може директно да влијае врз ефикасноста и на логистичкиот синџир во
целост.
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Оваа докторска дисертација се занимава со креирање на модели, базирани на
примена на современи математички методи, кои овозможуваат планирање и
димензионирање на транспортни капацитети во железничкиот сообраќај, со посебен
осврт на товарни капацитети. Содржи осум поглавја.
Поглавје 1 е предвидено за вовед во овој труд, дава опис на проблематиката и
целта на истражувањето. Во ова поглавје е поставена главната хипотеза и објаснети се
методологиите на истражувањето. Освен тоа, објаснети се структурата на трудот и
очекуваниот научен и практичен придонес.
Поглавје 2 ги обработува проблемот и предметот на истражувањето,
образложението на научните методи кои се употребени во истражувањето и главните
придобивки од тоа истражување. Освен тоа, поставени се и основите на истражувањето
кои во понатамошниот дел од трудот се детално образложени.
Поглавје 3 е предвидено за елаборација на постојните начини на планирање на
капацитетите во железничкиот транспорт на железниците во ЕУ и Република
Македонија.
Поглавје 4 дава преглед на досегашните истражувања во оваа област кои се
достапни во литературата. Извршена е анализа на досегашните стратегии и модели за
димензионирање на капацитетите со приказ на нивните главни особини, предности,
недостатоци.
Поглавје 5 презентира постапка на идентификување и на параметрите кои
влијаат на планирањето на транспортните капацитети во железничкиот товарен
сообраќај, како поголем дел од железничкиот сообраќај и според обемот на сообраќај
и според делот кој го придонесува во приходите на железниците.
Поглавје 6 дефинира постапка на избор и квантификација на релевантни
критериуми и ја презентира постапката на создавањето на моделот за планирање и
димензионирање на железничките товарни транспортни капацитети во железничкиот
сообраќај.
Поглавје 7 е наменето за тестирање на моделот и претставување на резултатите
од тестирањето на дел од мрежата на Македонски железници и возниот парк на
Македонски Железници Транспорт АД Скопје. Во ова поглавје, исто така, прикажан е и
воопштениот приказ на добиените резултати од тестирањето на моделот кој произлезе
од претходните две поглавја, а се однесува на транспортните капацитети во
железничкиот транспорт.
Поглавје 8 е предвидено за заклучни согледувања од истражувањата и давање
препораки за идни истражувања.
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2.

ПРОБЛЕМ И ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Расположливите капацитети во железничкиот товарен транспорт и побарувачката
на пазарот на транспортни (железнички) услуги го одредуваат нивното планирање и
распределување. Планирањето и распределувањето претставува доста сложен процес
кој директно влијае на ефикасноста и ефективноста на железничкиот транспорт, а со тоа
и на ефикасноста и ефективноста на стопанството. Од една страна недоволните
капацитети на железничкиот превоз можат да влијаат на изборот на друг вид транспорт,
или во краен случај на неефикасност на стопанството, а од друга страна
предимензионираните и неправилно структурираните капацитети влијаат на
ефикасноста и ефективноста на железничкиот превозник (губење на превоз, трошоци
на „врзан“ капитал, одржување, кредитни задолжувања и сл.).
Обемот и структурата на капацитетите ја зголемуваат сложеноста во процесот на
планирање, на што исто така влијае и пазарот на услуги, чии побарувања од ден во ден
се сè поразлични и поспецифични во однос на видовите на товар кои би се превезувале.
Иако сè повеќе владее мислењето дека употребата на унифицирани транспортни
единици би го намалила проблемот на сложеност на планирање на капацитетите, сепак
таквите превозни единици не можат во целост да ги задоволат разновидните барања на
стопанството. Додека човекот и неговата уникатност, односно единственост постојат, ќе
постојат и различни барања за различни видови на стоки со различни димензии, бои,
состојби итн., а со тоа и потребата од постоење на различни видови на превозни
средства.
Проблемот кој се јавува кај железничките превозници и компаниите кои нудат
услуги на железнички превозни услуги, или со еден збор „stakeholders“ (стејкхолдери),
е постоењето на различни видови на транспортни капацитети, кои во одреден момент
се потребни во поголем обем, а во одреден момент во многу мал обем. Тоа доведува
до неефикасно искористување на капацитетите, а со тоа и до намалени позитивни
финансиски резултати. Таквата ситуација ја диктираат стопанските движења, но и
сезонските нерамномерности на побарувачката.
Капацитетите во железничкиот систем се со голема вредност и претставуваат
најголем дел од капиталот на компанијата. Според тоа, кога капацитетите не се користат
на соодветен и оптимален начин во однос на количината на капацитетите, директно се
имплицира нереализирана добивка и високи опортунитетни трошоци. Кога станува збор
за неискористеност заради структурата, се предизвикува намалување на нивото на
задоволување на потребите на корисниците на превозната услуга, односно, главно
намалување на нивото на задоволување на побарувачката. Тоа, исто така, доведува до
нереализирана добивка и опортунитетни трошоци.
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За да се намалат овие трошоци, мора да постои планирање, кое заедно со
оперативното работење на една железничка или било која друга компанија треба да
биде на оптимално и рационално ниво, со оглед на фактот дека железничките
капацитети се мошне скапи и дека нивното нерационално користење може да доведе
до големи финансиски падови, па и до загуби на компанијата. Таквото планирање и
организирање на работата не е можно да се замисли доколку компанијата не ги следи
најновите трендови и научни достигнувања во поглед на процесите на планирање и
оперативно функционирање, како и трендовите (движењата) на побарувачката (по обем
и структура), генерално на пазарот, а особено на транспортниот пазар.
Според претходното, на база на анализа која е спроведена во оваа докторска
дисертација, од аспект на експлоатацијата на капацитетите во железничкиот транспорт,
проблемот на (не)рационална експлоатација е идентификуван токму во начинот на
нивното
квантитативно
и
квалитативно
планирање
и
детерминирање
(димензионирање).
Предмет на истражување во овој труд претставуваат начините на организацијата и
функционирањето на железничкиот сообраќај во смисла на зголемување на неговата
ефикасност и ефективност. Низ истражувањето на организацијата и функционирањето
на железничкиот транспорт потребно е да се изнајдат алтернативите и моделите кои би
можеле да го оптимизираат овој систем на транспорт, посебно во однос на планирањето
и димензионирањето на транспортните капацитети.
Целта на истражувањето на овој труд се однесува на дефинирање на модел за
оптимизација на железничките капацитети кој се користи во железничкиот транспорт на
стоки.
Моделот кој треба да произлезе од оваа дисертација треба да даде одговор на
прашањата кои се потцели на овој научен труд и тоа: кои видови, во кој обем и со каква
структура на транспортни капацитети треба да поседува определена компанија, со цел
да овозможи ефикасен и ефективен превоз со железница?

2.1. МОТИВ И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Мотивот за ова истражување лежи во предизвикот да се изнајде современ (и
лесно применлив) модел за планирање и димензионирање на транспортните товарни
капацитети, базиран на теорија на вештачка интелигенција, кој може да влијае на
зголемување на ефикасноста и ефективноста на железничкиот транспорт во целост.
Треба да се внимава на фактот дека постоечките начини, особено во оперативниот дел,
се базираат на искуство на поедини работници (диспечери), или пак е во прашање
примена на аналитички методи, а многу поретко примена на методи на веројатност
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(теорија на масовно опслужување), операциони истражувања и математичко
моделирање и симулација. Мал број на истражувања можат да се сретнат во достапната
литература, кои се базираат на примена на вештачката интелигенција во железничкиот
транспорт.
Ефективноста и ефикасноста на извршувањето на превозните активности значајно
влијаат на профитабилноста на работењето на сите субјекти кои што се инволвирани во
процесот. Ефикасноста и ефективноста не можат да се обезбедат без голем напор
насочен кон квалитетното управување на превозните процеси и активности.
Управувањето на тие активности и процеси долго време било занемарувано, сè до 60те години на XX век, за последните 20 години, најмногу заради конкурентноста и
профитабилноста, превозните компании повеќе да внимаваат на квалитетот, а со тоа и
на ефикасноста и ефективноста.
Истакнатиот експерт на менаџментот Питер Дракер ја дава следната дефиниција:
„Ефикасност е правилно извршување на работите, а ефективност е извршувањето на
правилните работи“ (“Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right
things.”). Според оваа дефиниција, ефикасноста и ефективноста на железничкиот
патнички и товарен превоз можат многу лесно да се дефинираат.
Ефикасен железничкиот превоз би претставувал оној превоз кој со најмалку
вложени средства постигнува најголем ефект, односно, извршувањето на превозот е
навремено, точно, безбедно, со ниско ниво на екстерни трошоци и со најмалку
потрошени средства и енергија.
Други автори сметаат дека ефикасноста е намалување на трошоците, а
зголемување на бенефициите. Поточно, тоа значи земање предвид на следното (2):
1. Редуцирање на инпути (пари, луѓе) за исти излезни големини;
2. Добивање на повеќе излезни големини или подобрен квалитет за истите инпути;
3. Добивање на пропорционално повеќе излезни големини или подобрен квалитет
во замена за зголемување на ресурсите.
Ефективен железнички превоз би бил оној превоз каде клиентите со помош на
железницата ја остваруваат својата желба за мобилност од една точка до друга.
Односно, тука главна улога би имале следните атрибути: достапност на железничкиот
превоз, фреквенција, флексибилност, понуда на дополнителни услуги итн.
Треба да се наспомне дека ефикасен железнички превоз не значи дека е и
ефективен и обратно, ефективен превоз не значи и ефикасен, но постоењето на
ефикасен и ефективен железнички превоз значи раст, продуктивност и профитабилност
на компанијата.
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2.2. НАУЧНА ХИПОТЕЗА

За обезбедување на неопходен квалитет на превозните услуги во железничкиот
транспорт, потребно е да се утврдат потребните капацитети и да се постави правилната
организација. Тоа пред сè, значи дека е потребно да се знае какви транспортни
капацитети се потребни, со какви карактеристики, за кои видови на стока, каков начин
на организација на транспорт ќе се применува итн. Тоа се основни претпоставки и за
рационално користење на транспортните средства. Притоа, прогнозите и одлуките кои
се однесуваат на иднината се високо ризични ѝ покрај големиот број на можните
детални анализи на податоци кои можат да се направат за претходен период, од аспект
на планирање и користење на структурата и големината на транспортните капацитети.
Важен елемент при одлучувањето и планирањето е изборот (3). Притоа може да
се каже дека одлучувањето е избор на една акција од групата на расположливи
алтернативи (4). Одлуката мора да биде оперативна, тактична и стратешка.
Во областа на железничкиот сообраќај посебен придонес во процесот на
одлучување со примена на операциони истражување дале: Шабалин, Н. Н. (една од
првите методи со примена на системи за масовно опслужување за оптимизација на
технологијата и капацитетите на станиците), Акулинчев, В. М. (метод за споредба на
трошоците поврзани за градење и експлоатација на нови колосеци), Такаги, Р. (примена
на петриеви мрежи за превоз на патници) и др. Притоа, нивните методи и модели
овозможуваат донесување на одлуки и дефинирање на оптимални капацитети и
организација на работата во железничкиот сообраќај (5).
Со цел анализирање на параметрите кои влијаат на одлучување од не
квантитативен аспект, во седумдесеттите години на минатиот век, група на автори ја
вклучуваат теоријата на корисност во теоријата на одлучување, додека пак во
деведесеттите години нагло се развило повеќе критериумското одлучување, кое се
однесува на случаите кога донесувањето на одлуките се врши во присуство на поголем
број, најчесто конфликтни и неспоредливи критериуми, каков што е случајот со
транспортните капацитети во железничкиот транспорт (5).
Исто така, постојат случаи кога проблемот не може да се реши преку аналитички
пат, или тоа решение е премногу комплексно. Во тие случаи се користат различни
техники на симулација (6).
Со оглед на тоа дека постојат повеќе методи, истите може да се класифицираат во
четири основни групи (7):



Аналитички методи,
Графички методи,
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Методи кои ја користат теоријата на веројатност и математичка статистика со
примена на дел од теоријата на масовно опслужување и
Методи на математичко моделирање на технолошкиот процес и компјутерска
симулација.

Меѓутоа, сите претходно наведени модели и методи датираат од претходниот век
или главно се однесуваат на димензионирање на инфраструктурните (стабилните)
капацитети во железничкиот сообраќај. Многу помал е бројот на модели кои се
занимаваат со димензионирање на транспортните (мобилните) капацитети во
железничкиот сообраќај.
За димензионирање на транспортните капацитети, најмногу се користени
аналитичките методи на линеарно и целобројно, како и динамичко програмирање. Со
помош на линеарното програмирање и неговиот дел, транспортна задача на линеарно
програмирање, може да се оптимизира план на превоз од аспект на минимизација на
време или трошоци на превоз. Со целобројното линеарно програмирање се решавани
проблемите на организацијата на колските текови помеѓу техничко-товарните
(ранжирните) станици. Динамичкото програмирање е користено за утврдување на
оптимални режими на движењето на возовите, односно за утврдување на најкраток пат
на железничка мрежа од аспект на минимизација на трошоци кога постојат повеќе
варијанти, потоа за оптимизација на развој на станици и пруги, но и за замена на возни
средства (5) (8).
Според тоа, оваа докторска дисертација треба да продуцира математички модел,
кој со примена на современи научни методи ќе овозможи димензионирање на
транспортните товарни капацитети во железничкиот сообраќај во зависност од обемот
и структурата на побарувачката на транспортниот пазар, што впрочем претставува
главна хипотеза на овој научен труд.
Според претходното, од сите критериуми кои влијаат на железничките
транспортни капацитети во товарниот сообраќај, треба да се идентификуваат и
квантификуваат најрелевантните и да се создаде модел со чие тестирање можат да се
добијат резултати кои можат да му помогнат на менаџментот за планирање, но и за
донесување правилни одлуки за ефикасно и ефективно распределување на
ограничените железнички ресурси, во функција на задоволување на потребите на
пазарот. Со други зборови, остварување на поголем профит со помалку вложени
средства, време и капитал.
Ако се земат предвид видовите и количината на информации врз основа на кои
треба да се донесе решение за распределување на капацитетите, како и нивната
меѓусебна немерливост и компарација, тогаш неопходно е моделот кој би го овозможил
димензионирањето да се базира на примена на математички методи и техники. Овој
модел треба да ја земе предвид расположливоста на капацитетите и побарувачката на
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пазарот, за да се дојде до решение кое ќе овозможи донесување на правилни и
исправни одлуки.
Од претходното произлегуваат и работните (помошните) хипотези на ова
истражување, а тие се:






Целисходност од постоење на модел за планирање на транспортни капацитети
во железничкиот сообраќај,
Идентификување и квантификување на критериумите врз основа на кои ќе се
дефинира моделот,
Формирање на модел за определување на оптимални капацитети во
железничкиот сообраќај,
Тестирање и валидација на моделот и
Можна примена на моделот.

2.3. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА
Транспортниот капацитетот на железничките системи директно е пропорционален
на обемот и структурата на расположливи возила. За успешно управување со
транспортната железничка услуга, неопходно е обезбедување на доволен број
железнички транспортни средства, кои по својата структура ќе соодветствуваат на видот
на стока која треба да се превезува. Кога е во прашање железничкиот транспорт, оваа
проблематика не е доволно обработена во научната и стручната литература. Како
резултат на тоа, не постои воспоставен и широко употребуван научен метод за
димензионирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај кој се
базира на мултидимензионално вклучување на повеќе фактори, кои реално ги
детерминираат потребите од капацитети и кои овозможуваат ефикасен и ефективен
железнички сообраќај и транспорт.
Методите што се употребуваат за димензионирање се базираат на аналитичка
анализа на мал број технички фактори (8). Притоа, тие не ги земаат предвид низата на
дополнителни фактори (како на пр. нерамномерноста на побарувачката) кои можат
значајно да влијаат на тоа колку и какви видови на капацитети би требало да се
употребат за да се задоволат потребите и желбите на комитентите, а не даваат ниту
повеќе варијантно решение.
Резултатите добиени од графичките методи имаат ограничена вредност, бидејќи
се однесуваат на теориски услови на работа кои тешко можат да се воспостават во
организацијата на железничкиот транспорт (7).
Примената на теоријата масовно опслужувања дава добри резултати при анализа
и одредување на показатели на стохастичките системи. Главен проблем во примената
на оваа теорија е изборот на систем кој најмногу соодветствува на решавањето на
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поставениот проблем, а посебно на утврдувањето на теориските распределби на
влезниот тек и времето на опслужување. Примената на оваа теорија најмногу се
сретнува во димензионирање на колосечните и претоварните капацитети, но и
капацитетите на опслужување на патниците во патничкиот сообраќај, односно, таму
каде се појавува феноменот на масовно доаѓање на опслужување на клиенти на еден
или повеќе канали (приемни колосеци, претоварни места, шалтери итн.). Примената на
оваа теорија за димензионирање на инфраструктурни капацитети, но и кадровски
ресурси на дел од транспортниот процес ги прикажува авторот Чичак (5).
Во литературата повеќе може да се сретнат модели кои ги определуваат
сообраќајните капацитети на инфраструктурните делови од сообраќајниот систем
(сообраќајниците) (9). Таквите модели ги има во поголем број и можат да претставуваат
добра основа за формирање на модел за димензионирање на капацитетите на
супраструктурата, односно транспортните капацитети. Низ литературата каде се
обработуваат овие модели, употребата од симулациски методи и техники е од големо
значење. Но, за да се добијат резултати кои ќе го отсликуваат реалниот систем, потребен
е модел кој може поверодостојно да го претстави тој систем. Аналитичките методи,
заради нивните ограничени можности, тоа тешко го остваруваат, бидејќи вклучуваат
мал број на детреминистички фактори (критериуми) кои, главно, се базираат на
статистички податоци за претходен период.
Претходниот став е поддржан и од авторите Етезади и Бесли, кои го истражуваат
проблемот на одредување на оптималната структура на возниот парк и неговите
оптимални големини (10). Со оглед на тоа дека одлучувањето кај овие задачи е на
подолг период, тие имаат претставено модел кој се базира на целобројно линеарно
програмирање. Во истиот труд авторите сугерираат дека проблемот може попрецизно
да се реши со користење на симулација.
Конкретно, во достапната литература за планирање и димензионирање на
капацитети во железничкиот транспорт, може да се забележи ограничен број на
модели.
За планирање и димензионирање на капацитетите во железничкиот транспорт со
примена на метахевристичка оптимизација на група на честички, свои предлози дале
Кенеди и Еберхарт (11). Тие биле инспирирани од однесувањето на птиците во јатото и
го надгледувале секое поединечно решение за оптимизација на проблемот, како птици
кои летаат низ истражуван простор. Секое поединечно решение го нарекле честичка.
Притоа, честичката има специфична вредност на тренирање, моментна позиција во
просторот и моментна брзина. Тренирањето (поставување на тежински фактори) и
вежбањето (определување на точниот начин за определено решение) на честички го
поставиле во модел и покажале дека може да се оптимизира. Овој модел бил употребен
за распоредување на вагони на определена железничка мрежа, каде нашол добра
примена во функција на оптимизација на движењето на вагоните.
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Еден од првите трудови кои се однесуваат на димензионирање на возниот парк,
но во поморскиот сектор во 1954 година, е од авторите Данциг и Фулкерсон (12). Тие го
разгледувале проблемот на одредување на минимален број на танкери за извршување
на редот на возење. Додека пак, обидот на Кирби (13) во 1959 година е еден од првите
обиди кои се однесуваат на оптимизација на возниот парк на железниците. Тој го
обработува проблемот на зголемување на степенот на искористување на товарните
вагони во сопственост на мал железнички систем и за намалување на степенот на
изнајмување на вагоните, преку одредување на релативниот трошок на сопствените и
изнајмените вагони по ден.
Парикх во 1977 година предлага ефикасна и приближна постапка за решавање на
проблемите на големината и алокацијата на возниот парк. Методот се заснова на
резултатите од теоријата на редови и поаѓа од претпоставката дека вкупниот број на
возила може да се претстави како неколку одвоени возни паркови кои имаат сопствена
група на корисници. Авторот смета дека вака поделениот возен парк обезбедува
рамномерно ниво на услуга. Моделот е разработен така што наидувањето на објектите
е обработено со помош на Пуасонова распределба и времето на опслужување е
распределено по Ерланоговиот закон за однапред зададена веројатност и оптимална
инвестиција во возниот парк.
Двајцата автори Етезади и Беасли во 1983 година истовремено го обработуваат
проблемот на одредување на оптимална структура на возниот парк и неговите
оптимални големини, а тоа преку и преставување на формулација на мешовито
целобројно програмирање за решавање на проблемите.
Турнквист (14) во 1985 година опишува неколку истражувачки можности од
областа на понудата на превозните услуги со фокус на дизајн на услугите.
Истражувачките области се класифицирани во три основни категории: распределување
на возилата, управување со возилата и обезбедување на капацитети кои ги опфаќаат и
димензионирањето на големината на возниот парк. Основната класификација на
пристапот на проблемот на димензионирање на возниот парк е одреден со примена на
три фактори: вид на сообраќај, големина на пратка и односот на големината на
возилото.
За потребите на еден голем нафтен гигант во Индија, авторите Саксена и
Рамашандран во 1986 година го решаваат проблемот на превоз на работници на
одредена релација преку оптимизација на големината на возниот парк (тип и број на
возила). Предложената методологија овозможува изнајдување на вишоци и
недостатоци на секој тип на возило, со што би се постигнало поголем степен на
искористеност на возилата и воспоставување на долгорочна стратегија на набавка на
возилата.
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Фу и Ишканов (15) во 2004 година го обработуваат проблемот на композиција на
товарен вагонски парк и предлагаат хевристична постапка за одредување на
оптималните големини и миксот на товарниот вагонски парк.
Во 2008 година Бојовиќ и Миленковиќ (16) предложиле решение за проблемот на
одредување на оптимален микс на железничкиот товарен вагонски парк. Решението се
заснова на примена на аналитичко хиерархиски процес, како едно од најпопуларните
методи за повеќе-критериумско одлучување.
Бојовиќ и останати автори (17) во 2010 година го разработуваат проблемот на
одредување на оптимална композиција на товарниот вагонски парк. Проблемот е
поделен на два дела и тоа, одредување на оптимален микс и одредување оптимална
големина на товарниот вагонски парк. Првиот дел се обработува преку метод на повеќекритериумско одлучување и го решава со примена на Fuzzy – аналитички хиерархиски
процес. Решението на овој дел се состои од најсоодветни типови на вагони за превоз на
стока. Во вториот дел решението на проблемот за големината на возниот парк се добива
преку модел на Fuzzy повеќеслојно линеарно програмирање. Истиот автор (18), во 2002
година го разгледува проблемот на оптимизација на големината на возниот парк, преку
задоволување на побарувачката и минимизирање на вкупниот трошок.
Зак и останати автори (19) во 2011 година разработувале проблем на
димензионирање на возен парк во патниот сообраќај преку математички модел за
одлучување, формулиран преку повеќеслојно математичко програмирање засновано
на теорија на редови.
Чеон и останатите автори (20) во 2012 година ги анализираат хетерогените
проблеми за димензионирање на товарниот возен парк во хемиската индустрија.
Имено, проблемот е така поставен што е опфатена и политиката на резерви, со оглед на
тоа дека товарните вагони во хемиската индустрија не се користат само за превоз, туку
и за складирање на стока.
Реанауд и Боктор (21) во (2002) ја опишуваат „sweep“ хевристиката за решавање
на проблемот на димензионирање на возниот парк и рутирањето на возилата преку
алгоритам кој генерира голем број на рути и прави избор на возила.
Лима и останати автори (22) во 2004 година опишуваат математички алгоритам за
решавање на проблемот. Овој алгоритам претставува хибрид на генетски алгоритам и
локално пребарување, засновано на GENIUS алгоритам.
Ву и останати автори (23) во 2005 година решаваат проблем на димензионирање
на возен парк во патен сообраќај. Оперативните и тактичките одлуки за хетерогениот
возен парк се експлицитно разработени преку модел на линеарно програмирање, со
цел одредување на оптимална големина и микс на возниот парк. Побарувачката е
претпоставена како позната, додека времето на патување претставува стохастички
параметар.
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Чои и Тча (24) во 2007 година претставуваат пристап заснован на генерирање на
колони за решавање на проблемот. Авторите предлагаат модел на целобројно
програмирање чија LP релаксација ја решаваат со методот на генерирање на колони.
Сонг и Ерл (25) во 2008 година претставуваат интегриран модел за одредување на
оптимална политика на управување на алокацијата на празните вагони и
димензионирање на возниот парк во систем кој се состои до две депоа. Времињата на
пристигнување на возилата и времињата на патување на празните вагони се прифатени
како стохастички променливи. Според овој пристап, оптималната стратегија за
распределување на возилата за хомоген возен парк се заснова на управување на
граничните вредности, од аспект на минимизирање на очекуваниот дисконтен трошок
кој се состои од трошоците за одржување, закуп и преместување на возилата во празна
состојба.
Сајаршад и Госеири (26) во 2009 година предложиле формулација и постапка за
решавање на оптимизацијата на големината на возниот парк и алокација на товарните
вагони, при што побарувачката и времето на патување на товарните вагони се третирани
како детерминирани. Авторите претпоставуваат дека неисполнетата побарувачка
постанува еднаква на нула на крајот на планскиот период. Пресметковните тестови за
мали примери можат да бидат решени со егзактна постапка за кратко време од
добивањето на резултатите, додека за средни и големи примери тоа не е возможно. Од
таа причина, овие автори предлагаат алгоритам на симулирано решавање на
проблемот.
Сајаршад и Таваколи – Могхадам (27) во 2010 година предлагаат формулација и
постапка за решавање на оптимизацијата на големината на товарниот вагонски парк и
алокација на товарните вагони, за случај на стохастичка побарувачка. Авторите
предлагаат двофазна постапка заснована на алгоритам на симулирано решавање на
проблемот.
Локстон и останати автори (28) во 2012 година го разгледуваат проблемот на
формирање на хетероген возен парк со присуство на стохастичка побарувачка.
Проблемот се заснова на одредување на бројот на возила кои треба да се купат за секој
тип на возило посебно, така да, вкупниот очекуван трошок за возниот парк да биде
минимален. Овие автори развиваат алгоритам кој претставува комбинација на
динамичко програмирање и метода на златен пресек за решавање на проблемот.
Јагхини и Кандагабади (29) во 2012 година предложиле динамички и
мултипериодичен модел за димензионирање на железничкиот товарен вагонски парк.
Побарувачката и времињата на патување се претставени како детерминистички.
Хибридниот пристап е заснован на комбинација на генетските алгоритами и
симулираното решавање на проблемот. Експерименталната анализа е спроведена
преку примена на неколку тест проблеми, додека резултатите од предложениот
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алгоритам и CPLEX укажуваат на голема ефикасност и ефективност на предложениот
пристап.
Моделите на оптимизација базирани на однесувањето на роеви (колонии), според
Теодоровиќ наречени „интелигенција на рој“, се делумно инспирирани од
однесувањето на мравките1 и пчелите2 во природата. Тие ги решаваат проблемите на
комбинаторната организација. Тоа е проблем кој се јавува и кај димензионирањето на
капацитетите во железничкиот транспорт (30).
Генерално, моделите кои се однесуваат на димензионирање и планирање на
транспортните капацитети во железничкиот сообраќај од понова генерација, се
однесуваат на анализа и детерминирање на транспортните капацитети врз база на
историски податоци и предвидување на потребите во иднина. Врз база на тие
информации се дефинира модел кој може да предвиди капацитети кои би ги
задоволувале потребите на компанијата и клиентите. Притоа е потребно да се земат
предвид повеќе фактори, како што се: видови на капацитети, видови на стока која би се
транспортирала, индустриски трендови, начини на употреба на капацитети, трошоци
итн.
Моделот би требало да може да вклучи повеќе фактори кои најчесто се со
различни величини и вредности. За се избегне мешањето на различни величини и
вредности, односно лингвистички варијабли, како најадекватен метод кој може да ги
мери и споредува различностите, се методите од вештачка интелигенција -„Fuzzy logics“
(Фази логиката). Овие методи овозможуваат мерење, споредување и вклопување на
различни варијабли кои тешко можат да се кванитифицираат, носат повеќе
квалитативни особини, како и ја поедноставуваат неизвесноста во поглед на влезните
податоци и параметри во поглед на неизвесноста, субјективноста, непрецизноста и
повеќезначноста (31).
Вештачката интелигенција, како наука, се труди да ги разбере интелигентните
суштества и да создаде систем кој би можел самостојно да размислува. Притоа,
направени се низа такви проекти каде определени машини (компјутери) имаат
интелигентни функции, односно истите учат на претходни постапки и истите имаат и
понатаму ќе имаат голем импакт на секојдневниот живот на човекот.
Овие интелигентни системи можат да се употребуваат за различни потреби од
човековото живеење и истото да го потпомагаат и да го прават поефикасно, па оттаму
се употребуваат за генерални намени како перцепција или логично резонирање до
специјални задачи како играње шах, докажување на математички теореми, дијагноза
на болести, како и систематизација и автоматизација на определени процеси (32). Исто
така, не е непозната ниту употребата на овие интелигенти системи за моделирање и
1
2

Анг. Ant Colony Optimization (ACO)
Анг. Bee Colony Optimization (BCO)

13

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

планирање на определени ресурси, како што се сообраќајните и транспортните
системи.
Со оглед на тоа дека станува збор за комплексен модел кој треба да даде одговор
на многу прашања и истиот тој одговор да биде базиран на различни категории на
податоци, во овој момент е тешко да се определи која комбинација на техники и методи
ќе биде најприкладна да даде одговор на многуте прашања.

2.4. НАУЧНИ МЕТОДИ ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО

Од областа на планирање постојат повеќе методи, така Beamon and Chen (33)
истражувачката област ја поделиле на три широки категории во поглед на решението
кое го даваат и тоа:




Симулациски техники,
Аналитички техники,
Хибридни техники (симулациски и аналитички).

Симулациските техники се употребуваат кај реални проблеми кои можат да се
наречат сложени логички проблеми и за да се реши еден таков проблем најдобар начин
е да се употреби симулација на реалниот систем. Кај големите проблеми симулацијата
има предност со оглед на тоа дека овозможува добри и прегледни извештаи. Исто така,
симулацијата овозможува да се има поширок поглед на целиот проблем и ако на тоа се
додаде употребата на хевристичките пристапи, тогаш оваа техника дава можност
настанатиот проблем да биде решен.
Иако симулацијата не претставува оптимизациска техника, во последно време
поставени се повеќе модели каде симулацијата се употребува токму за таа намена.
Што се однесува до аналитичките техники и модели, постојат различни видови на
аналитички техники, како што се: линеарни/нелинерарни модели за оптимизација,
модели за системи со масовно опслужување итн. Линеарните/нелинеарните модели се
употребуваат за пресметување на оптимално решение, кое или ги максимизира, или
минимизира дадените цели на моделот, под услов да се задоволени дефинираните
ограничувања во моделот. Целната функција во ваквите модели е еднокритериумска и
најчесто се однесува на времето (минимизација), трошоците (минимизација) или
приходите (максимизација).
Моделите за определување на инвентар наречени Economic Ordering Quantity
(EOQ) се употребуваат за дефинирање на оптималните количини кои треба да бидат
нарачани, а при тоа да се минимизираат вкупните варијабилни трошоци кои
настануваат од нарачката и одржувањето на инвентарот. Согласно претходното, Ду и
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Хол (34) развиле нов приод изведен од постојните методи и модели за дефинирање на
инвентар наменет за детерминирање на минималната големина на флота, каде
предмет на анализа претставувала максималната дозволена долгорочна веројатност.
Комбинацијата на модели од симулација и аналитички техники се нарекуваат
хибридни модели или техники. Во своите студии Егбел (35) ги детерминирал
оптималните количини на товар и оптималното детерминирање на возниот парк, со цел
минимизирање на вкупните производствени трошоци. За хибридното решение
користена е (мешавина) го нема во мкд речник има: мешница, мешаница, смеса од
програмирање, нумеричко пребарување, симулација и статистичка анализа.
За научното истражување во дисертацијата ќе биде применета: теорија на
управување со системите, теорија на одлучување со посебен осврт на примена на
вештачка интелигенција, теорија на веројатност и математичка статистика и методи на
математичко моделирање и компјутерска симулација. Исто така, во истражувањето ќе
бидат користени методи на статистичка анализа, синтеза и компаративен метод на
истражување.

2.4.1.Методи на вештачка интелигенција

Оптимизацијата на веќе споменатите процеси е можна со егзактни и хевристички
методи (36). Егзактните методи се најпосакувани, меѓутоа често не е возможно да се
дефинира математички модел кој би дал задоволувачки резултати кога би се применил
на посложени проблеми со големи димензии. Во тој случај се користат хевристички
методи. Хевристиката опфаќа методи и техники на решавање на проблеми, учења и
откривања врз база на искуство. Предноста на истите е релативно краткото време
потребно за решавање на проблемот во споредба со егзактните методи.
Главната карактеристика на хевристичките методи е тоа што не постои
универзален начин и модел кои даваат најдобро решение за сите проблеми. Но, без
разлика на имплементацијата, ниедна хевристиката метода не гарантира оптималност
на добиеното решение. Оваа карактеристика може да се однесува и на различни
варијанти на истиот проблем.
Класичните хевристички методи се наменети за решавање на поединечни
проблеми и се цврсто поврзани со дефинираниот проблем. Развитокот на
перформансите на компјутерите, како и начините за структурирање и чување на
податоците, овозможил репрограмирање на класичните хевристички методи, по што
настанале нови класи на хевристички методи наречени модерни хевристички модели
или метахевристички модели (37). За разлика од класичните модели,
метахевристичките модели содржат правила и начела кои можат да се применуваат за
решавање на голем број практични задачи од различни области.
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За да се зголеми ефикасноста на хевристичките модели, се појавуваат комбинации
на различни методи кои се нарекуваат хибридни модели (38).
Меѓутоа, многу феномени во природата, општеството и технолошките системи не
можат да се опишат и да се предвиди нивното однесување со традиционален пристап
на класични математички методи. Реалните системи се исклучително сложени и
најчесто се неизвесни. Еден од таквите феномени е планирањето и димензионирањето
на транспортните капацитети во железничкиот транспорт, кој се соочува со проблемот
на планирање во услови на неизвесност на различни непредвидливи околности.
Влезните параметри (побарувачка на услуги, цена на услуги, цена на стоки, динамика на
испорака, расположливост на возила итн.) имаат стохастички карактер и истите е многу
тешко егзактно да се одредат. За решавањето на ваквите проблеми од стохастички
карактер сè повеќе се користат методи на вештачка интелигенција (39), (40).
Пионер за вештачка интелигенција е Ален Туринг, кој во 1947 година го одржал
своето прво предавање од оваа област. Тој ги разгледувал и анализирал условите кои
треба бидат исполнети за одредена машина да се смета интелигентна.
Една од широко прифатените дефиниции за вештачка интелигенција ја
формулирал Џон Мекартни (Стенфорд Универзитет): Вештачката интелигенција е
наука и инженерство за изработка на интелигентни машини, а посебно на интелигентни
компјутерски програми (41). Постои уште една широко распространета дефиниција за
вештачка интелигенција од авторот Марвин Мински: Вештачката интелигенција е наука
која го оспособува компјутерот за извршување на задачи кои се сметаат за интелигентни
кога човек би ги извршил (42). Додека пак, Одделението за вештачка интелигенција на
Универзитетот во Единбург ја дефинира
вештачката интелигенција како
експериментална наука, чија основна цел е разбирање на интелигентното
размислување и акциите кои произлегуваат од истото.
Последните децении направени се голем број на истражувања со цел да се
планираат или проектираат нови техники на вештачка интелигенција. На Слика 2.1
прикажани се некои од развиените концепти на вештачка интелигенција:








Систем на фази логика (fuzzy logic systems),
Вештачки невронски мрежи (artificial neural networks),
Генетски алгоритми (genetic algorithms),
Повеќе-агентни системи (multi-agent systems),
Интелигенција на роеви (swarm intelligence),
Вештачки живот (artificial life) и
Хибридни интелигентни системи (hybrid intelligent systems).
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Fuzzy логика
Хибридни
интелегентни
системи

Неуронски
мрежи

ВЕШТАЧКА
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
Вештачки
живот

Генетски
алгоритми

Интелегенција
на роеви

Повеќеагентни
системи

Слика 2.1. Концепти на вештачка интелигенција
Примената на вештачката интелигенција во сообраќајот и транспортот е широка и
се користи за: управување со резерви, управување со сообраќајни и транспортни
токови, планирање на сообраќајот, рутирање на транспортните средства и др. (43) (44)
(45) (46)
Во рамките на вештачката интелигенција, исто така развиени се концепти на
хибридни интелигентни системи кои можат да бидат во следните комбинации:






Невронски мрежи и фази логика,
Генетски алгоритми и фази логика,
Табу пребарувања и фази логика,
Симулирано калемење и невронски мрежи и
Симулирано калемење и фази логика.

Постојат неколку дефиниции кои го опишуваат терминот вештачка интелигенција
(Artificial Intelligence) и истите се поделени на два пристапи. Едниот пристап е фокусиран
кон човечката интелигенција, а другиот пристап е насочен кон рационалноста3. Ваквите
дефиниции се претставени во продолжение (32):


Системи кои размислуваат како луѓе:
o Возбудлив нов обид да се направат компјутери да мислат, односно машини
со умови во целосна смисла на зборот (Хајгеленд, 1985) и

3

Мора да се направи дистинкција помеѓу човечкото и рационалното однесување. Имено,
човечкото однесување некогаш може да биде и нерационално (емоции, лудило...), додека пак,
рационалноста ги исклучува овие аспекти на однесување.
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o Автоматизацијата на активности кои ги поврзуваме со човечкото мислење,
активности како што се донесување на одлуки, решавање на проблеми, учење...
(Белман, 1978).
Системи кои делуваат како луѓе:
o Уметноста на создавање на машини кои бараат интелигенција кога се
управувани од луѓе (Курцвил, 1990) и
o Студија која овозможува компјутерите да работат работи за кои во
моментов луѓето ги прават подобро (Рич и Кнајт, 1991).
Системи кои размислуваат рационално:
o Студија на ментални способности преку користење на компјутерски модели
(Чернак и МекДермот, 1985) и
o Студија на пресметки кои овозможуваат согледување, размислување и
делување (Винстон, 1992).
Системи кои делуваат рационално:
o Поле на студии кое има за цел да објасни и имитира интелигентно
однесување во однос на пресметковните процеси (Шалкоф, 1990) и
o Гранка од компјутерската наука која се занимава со автоматизација на
интелигенти однесувања (Лугер и Стаблфилд, 1993).

2.4.2. Методи на планирање со употреба на Fuzzy логика
Fuzzy множествата, како потполно нов поим дефинирани во 1965 година (Lotfi
Zadeh,) се воведени со основна цел, на математички формализиран начин да се
претстават и моделираат неодреденостите во лингвистиката.
Голема примена фази логиката има во случаите кога не постои соодветен
математички модел за приказ на некој комплексен процес и кога е неопходно да се
користи знаење на експерти. Со користењето на различни техники на моделирање
засновани на фази логика, се овозможува решавање на широк спектар на проблеми и
донесување на правилни заклучоци. Фази логиката го користи искуството на експертите
во форма на лингвистички правила, а механизмот на апроксимативното резонирање
може да даде соодветна одлука за конкретен случај.
Fuzzy логиката настанала како последица на обидот да се моделира човековото
размислување, искуство и интуиција во процесот на донесување на одлуки на основа на
непрецизни податоци. Погодна е за изразување на неодреденост и неизвесност.
Примената на Fuzzy логиката се покажала како одлична во оние модели во кои
интуицијата и процената се примарни елементи.
За објаснување на терминот Fuzzy логика може да се искористи објаснувањето на
нејзиниот создавач, Задех: „Мозокот поседува способност да манипулира со
перцептивни растојанија, големини, тежина, бои, брзина, време, насоки, сили, броеви
и останати карактеристики на физичките објекти“. Манипулацијата на перцепциите игра
важна улога во процесите на создавање и донесување на одлуки кога перцепциите се
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расеани (fuzzy). Според Теодоровиќ, fuzzy е англиски збор кој може да се преведе како
расеано, магловито, нејасно, матно. Fuzzy логиката може да има две различни значења.
Во потесна смисла на зборот, fuzzy логиката е логички систем кој преставува
проширување на класичната логика. Во поширока смисла, fuzzy логика е повеќе
синоним за теоријата на fuzzy множества, која се однесува на класа на објекти со нејасни
граници чија припадност се мери со одредени степени (47).
Важно е да се препознае дека суштината на Fuzzy логиката е доста поразлична од
суштината на класичната логика која е зацврстена уште од Аристотел.
Конвенционалната логика се заснова на јасно и прецизно утврдени правила, а се темели
на теоријата на множества, односни одреден елемент може да припаѓа или да не
припаѓа на одредена група (множество). Ако тоа математички го претставиме, тогаш
степенот на припадност на тој елемент е 1 доколку припаѓа на таа група, или 0 доколку
не припаѓа на тоа множество.
Наспроти конвенционалната логика, кај Fuzzy логиката не е прецизно дефинирана
припадноста на елементот на одредено множество. Елементите на Fuzzy групата
(множеството) можат делумно да припаѓаат на одредена група, при што се користат
броеви во интервал [0,1] што може да биде многу поблиску до реалноста на човечкото
размислување и изразување.
Голем број на групи со кои се среќаваме во реалноста немаат прецизно одредени
граници кои ги разграничуваат елементите на групата од елементите надвор од групата
(48). (Ако на пример се набљудува одредувањето на функцијата на припадност на
големината на побарувачка на одреден вид на стока). Кај класичните групи границата
на припадност би била остро одредена со една прекината функција (Слика 2.2. Функција
на припадност: а) конвенционална функција и б) континуална функција на Fuzzy група).
На прикажаниот пример усвоена е границата (750 единици од одредена стока) од која
побарувачката се смета за голема. Ако побарувачката е помала од 750, се смета дека не
е голема. Меѓутоа, се поставува прашањето: Дали побарувачката на оваа стока од колку
700 единици е мала или голема? Со помош на Fuzzy логиката, претставувањето на
големината на побарувачката може да се набљудува на следниот начин (Слика 2.2.
Функција на припадност: а) конвенционална функција и б) континуална функција на
Fuzzy група): за побарувачка од околу 600 единици степен на припадност изнесува
µ=0,35, а за 850 µ=0,85 и степенот на веродостојност дека истата е голема е 85%. Ваквиот
пристап овозможува прецизно презентирање на непрецизни искази.
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Слика 2.2. Функција на припадност: а) конвенционална функција и б)
континуална функција на Fuzzy група
Претходното елаборираното е корисно за уште подобро дефинирање на
динамиката на системот низ лингвистичките знаења за процесите. Вредноста на
лингвистичките променливи се зборови или реченици. Колку подобро се разбира
процесот, лингвистичката претстава на однесувањето на процесот ќе биде поточна, со
што се дефинира подобар Fuzzy модел. Пресметката со помош на зборови е
инспирирано од способноста на луѓето да извршуваат голем број на различни физички
и ментални задачи, без никакво мерење или пресметки.
Класичната група (множество) е дефинирана така, да сите елементи на
универзалната група ги дели во две категории: свои членови и оние кои не се нејзини
членови. Секоја класична група може да се дефинира преку карактеристични функции:
𝜇𝐴 = {

1, 𝑥 ∈ 𝐴
0, 𝑥 ∉ 𝐴

2.1

Fuzzy групата (множеството) 𝐴̃4 од групата X може да се дефинира како група од
одредени парови (49):
𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴 (𝑥))|𝑥 ∈ 𝑋, 0 ≤ 𝜇𝐴 (𝑥) ≤ 1}

2.2

Каде X е множество на варијанти на кои е дефинирана fuzzy групата A,а𝜇𝐴 (𝑥) и е
функција на припадност на елементот x во групата A. Fuzzy логиката го воведува поимот
функција на припадност која се интерпретира како степен на вистинитост
(веродостојност) на тврдењето и на тој начин е блиску поврзана со проблемите и
случувањата во секојдневниот живот.
Секое Fuzzy множество во целост е одредено од својата функција на припадност,
која се претставува како степен на припаѓање на елементот х во Fuzzy групата А:
𝜇𝐴 (𝑥): 𝑋 → [0, 1]

2.3

групата ̃𝐴 во суштина претставува fuzzy подгрупа на групата A. Во понатамошниот дел од
трудот ќе се задржи називот Fuzzy група, со оглед на тоа дека во пракса се користи повеќе, а имајќи
предвид дека се работи само за едно пресликување дефинирано на групата А.
4Fuzzy
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Fuzzy броевите се дефинирани како конвексни нормализирани Fuzzy множества.
Fuzzy множеството е нормализирано ако барем еден елемент припаѓа на тоа множество
со степен на припадност 1. Множеството А е конвексно Fuzzy множество доколку:
𝜇𝐴 (𝜆𝑥1 + (1 − 𝜆)𝑥2 ) ≥ 𝜇𝐴 (𝑥1 ) ∧ 𝜇𝐴 (𝑥2 ), 𝑧𝑎 𝑥1 , 𝑥2 ∈ 𝑋, 𝜆 ∈ [0,1]

2.4

Според Fuzzy теоријата изборот на функција на припадност, односно обликот на
функцијата и ширината на интервалот на доверба, најчесто се изведува врз основа на
субјективни процени или искуство. Најчести облици на функција на припадност се:
триаголни, трапезоидни, Гаусови и ѕвончести (Слика 2.3).
a)

б)

A = [100; 500; 900]

A = [100; 400; 600; 900]

в)

г)

A = [150; 500]

A = [200; 3; 500]

Слика 2.3. Примери на можни облици на функција на припадност на Fuzzy
множество: a) триаголна, б) трапезоидна, в) Гаусова и г) ѕвончеста
Триаголниот Fuzzy број се дефинира со три параметри А = [a; b; c], што на пример
на fuzzy бројот е прикажан на ѕвончеста) A = [100; 500; 900]. Функцијата на припадност
за овој Fuzzy број се претставува како:
0, 𝑥 ≤ 100
𝑥 − 100
, 100 ≤ 𝑥 ≤ 500
400
𝜇𝐴 (𝑥) =
900 − 𝑥
, 500 ≤ 𝑥 ≤ 900
400
{
0, 900 ≤ 𝑥

2.5
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или

𝑥 − 100 900 − 𝑥
𝜇𝐴 (𝑥) = 𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑖𝑛 (
,
) , 0)
400
400

2.6

Трапезоидниот fuzzy број се дефинира со четири параметри A = [a; b; c; d], што е
прикажан на примерот на fuzzy бројот на Слика 2.3. Примери на можни облици на
функција на припадност на Fuzzy множество: a) триаголна, б) трапезоидна, в) Гаусова и
г) ѕвончеста д) A = [100; 400; 600; 900]. Функцијата на припадност се претставува како:
0, 𝑥 ≤ 100
𝑥 − 100
, 100 ≤ 𝑥 ≤ 400
300
1, 400 ≤ 𝑥 ≤ 600
𝜇𝐴 (𝑥) =
900 − 𝑥
, 600 ≤ 𝑥 ≤ 900
300
{
0, 900 ≤ 𝑥

или

𝑥 − 100 900 − 𝑥
𝜇𝐴 (𝑥) = 𝑚𝑎𝑥 (𝑚𝑖𝑛 (
, 1,
) , 0)
300
300

2.7

2.8

Гаусовиот fuzzy број се дефинира со два параметри A = [σ; c], што е прикажан на
примерот на бројот на Слика 2.3 A = [150; 500]. Функцијата на припадност се претставува
како:
𝜇𝐴 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−500)2
45000

2.9

Ѕвончестиот fuzzy број се дефинира со три параметри A = [a;b; c], што е прикажан
на примерот на Слика 2.3 A = [200; 3; 500]. Функцијата на припадност се претставува
како:
1

𝜇𝐴 (𝑥) =
1+|

𝑥−500 6
|
200

2.10

Fuzzy системите во голема мера станале замена за конвенционалните технологии
за голем број на научни апликации на инженерските системи, посебно во областа на
управувањето на системите и препознавањето на облиците (7). Машините за перење,
климатизерите, навигационите уреди и многу други, се доказ на големата
распространетост и применливост на оваа техника.
Fuzzy техниката наоѓа примена и во информатичките технологии и експертските
системи, каде се користи како поддршка при одлучувањето.
Fuzzy логиката се заснова на „Ако-Тогаш“ правила („if – then“ rules) (50), во кои
влезните вредности (од минатото) се составени од претпоставките кои се однесуваат на
моменталната состојба на системот кој се контролира, а вредностите кои следат (идните
вредности) се на основа на Fuzzy заклучоците и се однесуваат на контролата на
променливите кои што имаат влијание на однесувањето на системот.
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Во железничкиот сообраќај се користат кај: проектирањето на возилата,
планирањето, проблемите со возните редови, како и кај анализите кај кои атрибутите
не можат точно да се определат или претстават бројчено.
Со помош на оваа метода, квалитативните и субјективни атрибути како: убаво,
помалку убаво, грдо, чисто, помалку чисто, валкано итн., можат лесно да се
квантификуваат со процесот наречен фазификација и откако ќе се анализираат повторно
да се вратат во лингвистичка форма, односно да се дефазифицираат.
Со примената на Fuzzy логиката се остваруваат бројни предности, како:







Користење на лингвистички променливи наместо квантитативни
променливи во прикажувањето на непрецизни податоци,
Голема толеранција кај користењето на непрецизни податоци,
Флексибилност при користење,
Едноставност при разбирање,
Можност за користење заедно со конвенционални техники на управување
и
Користење на искуството на експертите како основа за дефинирање на
системот.

2.4.3. Методи на планирање со употреба на невронски мрежи
Голема е примената на вештачките невронски мрежи во решавањето на
проблемите во сообраќајот. Овој концепт на вештачка интелигенција е развиен врз
идеите и аналогијата (која потекнува од проучувањето на нервните системи на живите
суштества). Луѓето многу лесно ги извршуваат комплексните задачи кои тешко можат да
се решат со примена на компјутерски техники засновани на традиционални алгоритами.
Невронските мрежи претставуваат системи за процесирање на информации кои
имаат одредена карактеристика слична на човечкото размислување. Составени се од
повеќе едноставни неврони кои поседуваат локална меморија. Невроните се основни
елементи за процесирање на информации и меѓусебно се поврзани со гранки по кои ги
испраќаат информациите. Истите ги обработуваат само своите локални податоци и
влезните податоци кои ги примаат преку своите конекции. Локалните ограничувања на
невроните можат да се отстранат во текот на тренингот, односно обучувањето на
невронската мрежа.
Кога се зборува за невронските мрежи, се мисли на вештачки невронски мрежи
кои се засноваат на функционирањето на биолошките невронски мрежи и човечкиот
мозок. Основната компјутерска сила на невронските мрежи ја сочинуваат (Слика 2.4)
(51):


Учење врз основа на искуство,
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Генерализација и
Масивен паралелизам.

Генерализација

Учење врз
основа на
искуство

Масивен
паралелизам

НЕВРОНСКИ МРЕЖИ

Слика 2.4. Карактеристики на невронските мрежи

Вештачката интелигенција (ВИ) и невронските мрежи најдобро се опишуваат кога
се споредуваат со човечкиот мозок. Имено, методите на механичко учење не се ништо
повеќе од одредени алгоритами кои овозможуваат компјутерот да учи од претходното
искуство, од примери или по аналогија. Капацитетите на учење можат, со текот на
времето да го унапредат интелигентниот систем и неговите перформанси. Најпознати
пристапи на механичкото учење се вештачките невронски мрежи и генетските
алгоритами.
Невронските мрежи можат да се дефинираат како модели на размислување
базирани на човечкиот мозок. Мозокот се состои од густо преплетени групи на нервни
клетки, или основни единици за обработување на информации наречени неврони (52).
Човечкиот мозок се состои од околу 10 милијарди неврони кои се поврзани со
околу 60 трилиони конекции, наречени синапси (53). Со симултаното искористување на
невроните мозокот ги извршува функциите многу побрзо од најбрзите компјутери кои
денес постојат. Иако секој неврон има едноставна структура, една голема група на такви
елементи поседува извонредно голема преработувачка моќ. Еден неврон се состои од
тело на клетката (soma) и голем број на долги влакна (dendridites) и едно долго влакно
наречено аксон (axon). Разгранувањата наречени дендрити (dendridites) градат мрежа
околу сомата, а додека аксонот се растегнува до дендридите и телата на другите
неврони (Слика 2.5. Човечка нервна мрежа).
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Слика 2.5. Човечка нервна мрежа
Сигналите се пренесуваат од еден неврон до друг преку комплексна електрохемиска реакција. Хемиските супстанции кои се ослободуваат од синапсите
предизвикуваат промена на електричниот потенцијал на телото на клетката. Кога
потенцијалот ќе ја достигне границата, електричен импулс се испраќа преку аксонот.
Пулсот се раширува и доколку стигне до некоја синапса предизвикува зголемување или
намалување на нивниот потенцијал. Најинтересен факт е тој што невронските мрежи се
доста „пластични“. Како одговор на симулацискиот шаблон, невроните демонстрираат
долгорочни промени во јачината на нивните врски. Невроните можат да формираат
нови врски и поврзувања со други неврони. Дури цели групи на неврони некогаш можат
да мигрираат од едно место на друго. Овие механизми ја формираат базата на учењето
во мозокот.
Човечкиот мозок се смета за исклучително комплексен, нелинеарен и паралелен
систем за обработување на информации. Информациите се складираат и процесираат
во невронските мрежи симултано низ целата мрежа, а не на едно специфично место. Со
други зборови, кај невронските мрежи обработката на податоците и нивното
процесирање се извршуваат глобално, а не локално. Пластичноста на невронските
мрежи е присутна во врските помеѓу невроните. Имено, конекциите помеѓу невроните
кои водат до вистинскиот одговор се појаки од оние, кои водат кон погрешниот одговор,
кои се послаби. Како резултат на тоа, невронските мрежи имаат способност да учат од
искуството. Учењето претставува фундаментална и есенцијална карактеристика на
биолошката невронска мрежа. Оваа можност на невроните да учат доведува до обиди
да се симулира биолошка невронска мрежа во компјутерска невронска мрежа (52).
Денес вештачките невронски мрежи (ВНМ) се доста развиени и способни за учење.
Истите се користат за распознавање на ракописи, зборови од човечки говор, откривање
на експлозиви на аеродроми итн. ВНМ се најмногу користени за препознавање на
шаблони кои човечките експерти често не можат да ги препознаат. Така на пример Chase
25

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Manhattan Bank, ги користела ВНМ за откривање на мрежи на украдени кредитни
картички.
ВНМ функционираат на тој начин што се составени од голем број на едноставни и
многу поврзани процесори, исто така наречени неврони, кои се аналогни на невроните
на биолошките невронски мрежи. Невроните се поврзани со тежински линкови кои
предаваат сигнали од еден неврон на друг. Секој неврон прима определен број на
влезни сигнали низ неговите врски, но никогаш не произведува повеќе од еден излезен
сигнал. Излезниот сигнал се пренесува низ излезната врска на невронот, исто како кај
биолошкиот аксон. Излезната конекција го пренесува сигналот до определен број на
неврони, при што сигналот не се дели помеѓу невроните (54). На Слика 2.6., прикажани
се основни врски на типична ВНМ.

Слика 2.6. Архитектура на типична ВНМ
Табела 2.1 Аналогија помеѓу биолошка и вештачка невронска мрежа
Биолошка невронска мрежа

Вештачка невронска мрежа

Тело на неврон (сома)

Неврон

Дендрити

Влез

Аксон

Излез

Синапса

Тежина

Бидејќи не секој податок има иста важност во одлучувањето, невронската мрежа
мора да ги распознава важните од неважните податоци, а тоа се прави со додавање на
нумеричка тежина на секој влезен сигнал кој пристигнува во невронот (Слика 2.7).
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Слика 2.7 Дијаграм на неврон

Повеќето невронски мрежи имаат одредени видови на правила за обучување, врз
чија основа потоа се прилагодуваат коефициентите на врските помеѓу невроните врз
основа на влезните податоци. Со други зборови, невронските мрежи учат преку
примери и по тренингот поседуваат способност да генерализираат. Генерализација
претставува продукција на задоволувачки излезни вредности на мрежата врз база на
влезни вредности на мрежата, кои не биле присутни во текот на обучувањето.
Истовремено, невронските мрежи имаат можност за паралелна обработка на големи
количини на податоци.
Влезните вредности на еден неврон се 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛 каде n е вкупен број на
влезови во невронот (Слика 2.8.).

Слика 2.8. Вештачки неврон
Тежинските коефициенти се означени со 𝑊𝑖 , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 каде i е реден број на
невронот во невронската мрежа. Линеарната комбинација на влезот се опишува како:
𝑛

𝑛𝑖 = ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑤𝑖

2.11

𝑖=1
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Вредноста 𝑛𝑖 се користи како влез во нелинеарна функција f, која зависи од
големината на прагот на активација (treshold) – 𝜃. Големината на прагот на активација
го одредува потребното ниво на сигналот за активација на невронот. Вредноста на
излезот на i-товиот неврон е:
𝑛

𝜎𝑖 = 𝑓(𝑛𝑖 − 𝜃) = 𝑓 (∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑤𝑖 − 𝜃)

2.12

𝑖=1

Невронските мрежи се состојат од (55):




Архитектура (топологија) на мрежа,
Преносна функција на неврони и
Закони на учење.

Архитектурата на невронските мрежи претставува специфично поврзување на
невроните во една целина во облик на мрежа. Структурата на мрежата е одредена со
бројот на слоеви и бројот на јазли по слој (Слика 2.9). Постојат три слоеви:
1. Влезен или прв слој (input layer), чии неврони ги примаат податоците од
надворешната средина и го прилагодуваат примерокот за процесирање во
мрежата,
2. Скриен или среден слој или слоеви (hidden layer), чии јазли претставуваат
скриена единица на мрежата и обезбедуваат нелинеарност на мрежата и
3. Излезен или последен слој (output layer), чии неврони ги кодираат можните
вредности и даваат конечен резултат.

Слика 2.9. Модел на повеќеслојна невронска мрежа со простирање кон напред
Сложените невронски мрежи имаат повеќе скриени слоеви. Слоевите меѓусебно
потполно се поврзани и комуницираат, така што излезот на секој неврон од претходниот
слој се поврзува со влезовите на сите неврони на наредниот слој. Силата на врската со
која невроните се поврзани се нарекува тежински коефициент (weight) (56).
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Невронските мрежи имаат паралелна дистрибуирана архитектура со голем број на
јазлести врски. Секоја врска помеѓу два јазла е придружена со тежински коефициент.
Вредноста на тежинскиот коефициент 𝑊𝑖,𝑗 , 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛 може да се прилагодува на
влезните и излезните податоци, за да се постигне минимална грешка во однос на
зададените податоци. Овој процес на прилагодување на тежинските коефициенти се
нарекува учење односно тренирање на невронските мрежи.
Активациската функција на невронот на скриените слоеви е потребна за мрежата
да биде во можност и состојба да научи нелинеарни функции. Заради тоа, на излезот на
невронот се наоѓа активациската функција која најчесто е нелинеарна (сигмоидна,
степенеста, симетрична и др.). Оваа нелинеарност, мрежата со повеќе слоеви ја прави
во голема мера способна за обработка на податоци. Како нелинеарна функција, најчесто
се користи сигмоидната функција. Збирот на влезните вредности на невронот помножен
со адекватните тежински коефициенти се пропушта низ активациската функција и таа
вредност претставува излез од невронот. Иако невроните имаат прилично едноставни
(линеарни) функции, кога ќе се поврзат во повеќеслојна мрежа имаат способност да
преработуваат сложени (нелинеарни) функции.
Невронската мрежа не е способна да реагира врз основа на претходно
дефинирани структури на мрежи на, за неа, непознат проблем. Невронската мрежа
мора да се обучи. Обучувањето се извршува врз основа на конечен број на познати
врски помеѓу влезните и излезните податоци. За невронската мрежа може да се каже
дека е обучена, односно тренирана, доколку одговорот на мрежата на влезниот податок
при обучувањето во однос на очекуваниот излез е во посакуваните граници на
адекватната толеранција на грешка.
Учењето на невронските мрежи се сведува на учење од примери, кои би требало
да бидат што повеќе, за да мрежата би можела да се однесува попрецизно во
подоцнежната употреба. Процесот на учење доведува до корекција на тежинските
коефициенти со користење на методата на најмали квадрати -MNK (57):
𝑛

𝑛

1
1
𝑀𝑁𝐾 = ∑ 𝑤𝑖𝑒 (𝑒𝑖 )2 = ∑ 𝑤𝑖𝑒 (𝑡𝑖 − 𝜎𝑖 )2
𝑛
𝑛
𝑖=1

2.13

𝑖=1

Каде: n – број на правила, 𝑤𝑖𝑒 – тежински коефициент, 𝑒𝑖 – грешка, 𝑡𝑖 – посакувана
вредност и 𝜎𝑖 – излезна вредност.
Податоците од тренингот на групата периодично се пропуштаат низ невронската
мрежа. Добиените вредности на излезот од мрежата се употребуваат со очекување.
Доколку постои значајна разлика помеѓу добиените и очекуваните податоци, тогаш се
прават модификации на врските помеѓу невроните, со цел да се намалат разликите
помеѓу моменталните и очекуваните излези. Влезно-излезните групи повторно
претставуваат мрежи за понатамошни прилагодувања на тежината, бидејќи во првите
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неколку чекори мрежата обично дава погрешен резултат. По прилагодувањето на
тежината, на неколку пати, за сите влезно-излезни групи на податоци во тренинг
групите, мрежата ќе научи да реагира на посакуваниот начин. По обучувањето,
невронската мрежа со одредена веројатност може да генерализира нови влезни
податоци за кои не е обучувана.
Покрај многуте области кои можат да бидат решени со помош на методите на ВИ,
за истите да можат да бидат од корист, од голема важност е планирањето. Со помош на
ВИ можно е, со користењето на низата на алатки, во нејзините рамки да се генерира
план и истиот системот само да го контролира на начин на кој е претходно моделиран.
Односно, системот најпрво си поставува цел која треба да ја изврши, потоа конструира
план според кој од почетна фаза ќе стигне во завршна фаза и така работи сè додека не
ја постигне зацртаната цел, за да, откако целта е остварена, си зададе нова и работи
потоа на неа.
За системот, како таков, да ги извршува своите задачи, истиот треба да биде
моделиран во зависност од потребите на моделарот и притоа да бидат зададени
определени параметри од кои ќе зависи работата на системот. Имено, потребно е да се
дефинираат следните елементи:







Презентација на акции (акции кои се опишани од програмата за
генерирање на состојба на определениот опис на функции),
Презентација на состојби (при решавањето на проблеми, комплетен опис
на иницијалната состојба е дадена и акциите се претставени од програмата
која генерира опис на состојби, притоа се дадени сите презентации на сите
можни состојби),
Презентација на цели (единствената информација која системот ја има за
цел, е дека истата може да се определи со помош на тестирање на
хевристичката функција и притоа системот може само да ја оцени
посакуваноста на целта, но не и да ја спореди со определени акции) и
Презентација на планови (кај решавањето на проблемите решението
претставува секвенца на акции, па оттаму во процесот на креирањето на
решението се користи алгоритам кој ги разгледува сите непрекинати
секвенци на акции, од иницирање до решение).

2.4.4. Хибридни интелигентни системи

Хибридните интелигентни системи ги комбинираат предностите на најмалку две
интелигентни технологии. Комбинацијата на фази логика, невронските мрежи и другите
интелигентни технологии ги поставуваат темелите на хибридните интелигентни
системи, способни да размислуваат и учат од несигурна и непрецизна околина. Така на
пример, луѓето користат зборови за разбирање помеѓу себе, а не бројки, што е случај кај
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компјутерите. Затоа хибридните интелигентни системи се дизајнираат во непрецизни
променливи, како што се зборовите, за да ги претворат во попрецизни променливи,
како што се бројките кои се поточни.
Со оглед на тоа дека секоја компонента има свои јаки и слаби страни, целта е
системот да биде што е можно поблиску до човечкото размислување, што се постигнува
со комбинација на сите позитивни страни на определени интелигентни технологии
(Табела 2.2 Споредба на експертски системи).
Табела 2.2 Споредба на експертски системи (52)
Експертски Фази
систем
систем

Невронски Генетски
мрежи
алгоритами

Претставување на знаење

Добро

Одлично Лошо

Доволно

Толеранција на несигурност

Добро

Одлично Одлично

Одлично

Толеранција на непрецизност

Лошо

Одлично Одлично

Одлично

Приспособливост

Лошо

Доволно Одлично

Одлично

Способност за учење

Лошо

Лошо

Одлично

Способност за објаснување

Одлично

Одлично Лошо

Доволно

Откривање на знаење и data Лошо
mining

Доволно Одлично

Добро

Одржливост

Добро

Добро

Лошо

Одлично

Одлично

Доколку се погледне претходната табела, може да се забележи дека фази
системите и невронските мрежи се одлични при толеранцијата на несигурност и
непрецизност, што претставуваат услови во кои еден систем, на пр. за димензионирање
на транспортни капацитети, треба да функционира.
Имено, фази логиката и невронските мрежи се природни комплементарни алатки
за градење на интелигентни системи. Доколку невронските мрежи имаат ниско ниво на
обработка на сурови податоци, fuzzy логиката е наменета токму за таа намена и ги
обработува суровите податоци на мошне задоволително ниво, посебно кога е со
лингвистички варијабли. Fuzzy системите имаат недостаток на учење и прилагодување
(приспособување) на околина, за што, пак, невронските мрежи се одлични. Сепак,
нивните податоци тешко можат да се разберат, за што, повторно е потребен фази систем
кој тие резултати може да ги претвори во разбирливи информации. Интегрираниот
neuro-fuzzy систем ги комбинира паралелното пресметување и способностите за учење
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на невронските мрежи со човечко претставување на знаењето и способноста за
објаснување на fuzzy системите. Како резултат на тоа, невронските мрежи стануваат
потранспарентни, а фази системите стануваат поспособни за учење.

2.4.4.1. Невро-Fuzzy интелигенти системи

Fuzzy логиката често се користи во комбинација со останатите техники на вештачка
интелигенција (58). Neuro-fuzzy системот претставува модерна класа на хибриден
интелигентен систем. Опишани се како вештачки невронски мрежи окарактеризирани
со fuzzy параметри. Комбинацијата на два различни концепти на вештачка
интелигенција настојува да ги искористи поединечните предности на fuzzy логиката и
вештачките невронски мрежи во хибридни системи со хомогена структура (Слика 2.10).
Вака конструираните системи сè повеќе се применуваат за решавање на проблемите од
областа на сообраќајот, автоматиката, механиката, електрониката, заштита на
животната средина итн.

FUZZY ЛОГИКА
Растурени групи

Непрецизни вредности

Не е потребно
дополнително обучување
на системот

НЕУРОНСКИ
МРЕЖИ

Добро дефинирани
системи

Нумерички вредности

Неопходно е тренирање на
системот

Слика 2.10. Основни карактеристики на fuzzy логиката и невронските мрежи
Можноста за прикажување на fuzzy моделот во облик на невронска мрежа
најчесто се користи во постапките на автоматско одредување на параметрите на fuzzy
моделот врз основа на расположливите влезно-излезни податоци. Структурата на
neuro-fuzzy интелигентните системи е слична на структурата на невронските мрежи.
Функцијата на припадност на влезните податоци се пресликува на влезните податоци
на невронската мрежа и преку излезните податоци на невронската мрежа се
дефинираат влезно-излезните законитости (Слика 2.11.).
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Нови податоци
(лингвистички
променливи)

Неуронска мрежа

Fuzzy
интерфејс

Издвојување на
правила (ако – тогаш)

Податоци за тренинг

Излез
(одлука)

Алгоритам
на учење

Слика 2.11. Основна структура на невро-fuzzy интелигентните системи
Параметрите карактеристични за определена функција на припадност се менуваат
низ процесот на учење на мрежата. Пресметувањето на овие параметри вообичаено се
извршува врз основа на векторот на градиентот, кој претставува мерка за точност на
пресликување на fuzzy системот на заклучување на влезната група во излезната група
на податоци, за зададената група на проверувани параметри (59).
Основната идеа на адаптивните neuro-fuzzy системи или ANFIS (Adaptive NeuroFuzzy Inference System) системи на заклучување се заснова на методата на fuzzy
моделирање и учење врз основа на зададените групи на податоци. Врз основа на
влезно-излезните групи на податоци се формира адекватен fuzzy систем на заклучување
и пресметување на параметрите на функцијата на припадност. Параметрите на
функцијата на припадност на fuzzy системот се прилагодени со користење на
алгоритамот на простирање кон назад (backpropagation algorithm) или со комбинација
на споменатиот алгоритам и методите на најмали квадрати. Ова прилагодување му
овозможува на fuzzy системот учење врз основа на влезно-излезните групи на податоци.
Овој метод на учење е сличен на методот на учење на невронските мрежи. На Слика
2.12 е претставен адаптивен neuro-fuzzy систем на заклучување со пет слоеви. Излезот
на секој слој е претставен со 𝑂𝑖1 , каде i е i-иот јазол од првиот слој.
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Слика 2.12. Адаптивен neuro-fuzzy систем на заклучување
Адаптивните neuro-fuzzy системи на заклучување функционираат на следниот
начин (60):
1. Првиот слој се пресметува на следниот начин со следниот степен на припадност:
𝑂𝑖1 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥1 )
𝑂𝑖1 = 𝜇𝐵𝑖 (𝑥2 )

2.14

Каде: 𝑥1 и𝑥2 се влезни вредности, 𝑖 = 1 и 2.

2. Излезот на секој јазол од вториот слој претставува интензитет на активација на
определеното правило. Се користи релацијата AND, односно операторот product:
𝑚

𝑂𝑖2

= 𝑤𝑖 = ∏ (𝜇𝐴𝑖 (𝑥1 ), 𝜇𝐵𝑖 (𝑥2 )) = 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑡ℎ𝑜𝑑 (𝜇𝐴𝑖 (𝑥1 ), 𝜇𝐵𝑖 (𝑥2 ))
𝑗=1

2.15

= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝜇𝐴𝑖 (𝑥1 ) ∙ 𝜇𝐵𝑖 (𝑥2 ))

3. Во i-отјазол се пресметува односот на i-от интензитет на активација на
определеното правило и сума на сите интензитети на определените правила:

𝑂𝑖3 = 𝑤
̅𝑖 =

𝑤𝑖
, за𝑖 = 1 𝑖 2.
𝑤1 +𝑤2

2.16

4. За i-от јазол се пресметува вредноста на излезот со правилото:
𝑂𝑖4 = 𝑤
̅ 𝑖 𝑓𝑖 = 𝑤
̅ 𝑖 (𝑝𝑖 𝑥1 + 𝑞𝑖 𝑥2 + 𝑟𝑖 )

2.17
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Каде е:
𝑤
̅ 𝑖 – нормализиран интензитет на активација на правилата
{𝑝𝑖 , 𝑥1 , 𝑞𝑖 , 𝑥2 , 𝑟𝑖 } – модифицирана група на параметри.
5. Во влезниот јазол се сумираат сите влезни интензитети:

𝑂𝑖5 = ∑ 𝑤
̅ 𝑖 ∙ 𝑓𝑖 =
𝑖

∑𝑖 𝑤
̅𝑖 𝑓
∑𝑖 𝑤
̅ 𝑖 , за𝑖 = 1 𝑖 2.

2.18

Адаптивниот neuro-fuzzy систем на заклучување ја пресметува функцијата на
грешка на следниот начин:
(𝑜𝑖 − 𝑦 𝑖 )
𝐸𝑖 =
2

2

2.19

Каде: 𝑜𝑖 – посакуван излез и 𝑦 𝑖 – излез на моделот.

Адаптивниот neuro-fuzzy систем на заклучување е базиран единствено на fuzzy
системите од Сугено типот (Sugeno). Како што е познато, fuzzy системите можат да бидат
и од типот Мамдани (Mamdani), кој во основа е многу сличен на Сугено. Основната
разлика е во тоа што кај Сугено типот излезната функција на припадност може да биде
само линеарна или константна. Предностите на Сугено типот се: компјутерски е
поефикасен, добро работи со линеарна техника, добро работи со оптимизација и
адаптивна техника, погоден е за математичка анализа (61).
Постапката на моделирање со помош на адаптивен neuro-fuzzy систем на
заклучување, се состои од следните чекори:




Одредување на влезно-излезни групи на податоци во форма прилагодена
за обучување на neuro-fuzzy системот за заклучување,
Структурата на моделот се претпоставува со помош на параметри, кои со
помош на правилата ги пресликуваат влезните функции на припадноста во
излезни функции и
Моделот се тренира (учи) врз основа на податоците за обучување. Притоа
се модифицираат параметрите на функцијата на припадност во согласност
со избраните критериуми на дозволена грешка, за да можат резултатите да
се сметаат за валидни.

Во нормален случај ваквиот начин на моделирање е подобен доколку податоците
за обучување во целост се од репрезентативен карактер за сите особини кои еден neurofuzzy систем на заклучување треба да ги има. Во пракса не е секогаш така. Во некои
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случаи податоците кои се користат за обучување содржат, во поголема или помала
мерка, грешка при мерење, така да податоците не се во целост од репрезентативен
карактер за сите особини кои треба да ги содржи моделот. Затоа треба да се изврши
проверка на моделот со податоците за тестирање.
Постојат два начини на тестирање на neuro-fuzzy моделот. Првиот начин на
проверка е кога, како влезни податоци се воведуваат податоците со кои моделот не е
обучуван. Оваа постапка прикажува колку прецизно моделот ги предвидува излезните
групи на вредности. Еден од проблемите на ваквиот начин на тестирање на моделот е
изборот на групата на податоци, така да тие доволно се разликуваат од податоците кои
се користени во процесот на обучување на моделот. Вториот начин на проверка на
моделот е математичка постапка. Ако како група на податоци за тестирање се користат
податоци кои служеле како податоци за обучување, потребно е да се добие излезен
резултат со минимална грешка.
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3.
НАЧИН
НА
ПЛАНИРАЊЕ
НА
КАПАЦИТЕТИТЕ
ВО
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ КАЈ ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ ВО ЕУ И
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Низ литературата и праксата постојат повеќе модели за димензионирање и
планирање на капацитетите во железничкиот транспорт, кои повеќе се однесуваат на
оперативното планирање на капацитетите во смисла на распределување на мрежата,
отколку на нивно планирање од аспект на типови и видови на капацитети.
Со цел да се добие подобра слика за проблемот на планирањето на капацитетите
во железничкиот транспорт и последиците кои се јавуваат од начинот и видот на
планирање, во продолжение, компаративно ќе бидат претставени неколку начини и
видови на планирање на транспортните капацитети во земјите од Европската унија и
Република Македонија.
Во железничкиот сообраќај капацитетите се групирани во две основни групи:
инфраструктурни и транспортни (превозни) капацитети
Инфраструктурните железнички капацитети се стационарни капацитети кои
овозможуваат движење на превозните средства со кои се врши превоз на патници и
стока во железничкиот сообраќај. Нив ги одредуваат следните инфраструктурни објекти
и опрема:










Пруги,
Колосеци (индустриски и станични),
Станици,
Перони,
Магацински простории,
Натоварни, истоварни и претоварни (НИП) рампи,
Различни видови на кранови за НИП операции,
Терминали и
Компјутерска опрема, софтвер и мрежа итн.

Превозните (транспортните) железнички капацитети се мобилни капацитети во
кои спаѓаат средства со кои се извршува превоз на патници и стока:




Локомотиви,
Вагони и
Моторни гарнитури (дизел и електро).

Oвој труд се занимава со планирањето и димензионирањето на товарните вагони
како транспортни капацитети со кои се одвива товарниот транспорт, кој пак е
процентуално најголем носител на приходи во една железничка компанија. Освен тоа,
железничкиот товарен транспорт има многу поголеми варијации и нерамномерности
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кои значително го отежнуваат планирањето и димензионирањето на неговите
капацитети.

3.1. ПОСТОЕЧКИ МЕТОДИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО
ЕВРОПА

Со цел да се осознаат методите за планирање на капацитетите во железниците од
земјите во ЕУ, беше спроведено истражување на експерти, односно официјални лица
претставници на железниците кои директно се инволвирани во процесот на планирање
на капацитетите (ПРИЛОГ 3. АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ).
Во рамките на ова истражување беа опфатени неколку железнички управи низ
Европа чии резултати ќе бидат претставени во продолжение.

3.1.1 Модел за димензионирање на капацитети кај Германски
Железници DB (Deutche Bahn)

Начинот на димензионирање на капацитетите потребни за реализација на
товарниот железнички транспорт кај Германските Железници (DB – Deutche Bahn), се
базира на анализа на потребите и плановите на комитентите и анализа на пазарот на
железнички услуги.
Германските железници поседуваат вкупно 106.727 товарни вагони и 3.587
локомотиви кои исклучително се користат за товарен транспорт. Истовремено може да
се каже дека, DB се најголем превозник во товарниот железнички транспорт во Европа,
со 415.4 милиони превезени тони во 2013 година. Покрај тоа се работи за железница
која претставува и пример на организација, ефикасност и ефективност. Оваа железница
поседува значително голем возен парк. Заради значајноста на оваа железничка управа
во Европа, па и во светот, димензионирањето на капацитетите кај оваа железница ќе
биде сериозно земено во предвид при определување на моделот за димензионирање
на капацитетите во железничкиот товарен транспорт.
Планирањето и димензионирањето на товарните капацитети кај Германските
Железници го извршуваат Отсекот за планирање во соработка со Управителот на
возниот парк (товарниот транспорт), кое димензионирање и планирање се одобрува од
Дирекцијата на Германските Железници.
Како пример за димензионирање на капацитетите на товарните вагони во
одговорениот прашалник од DB дадена е 2011 година, кога се набавени 205 нови Laaers
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вагони за превоз на пратени автомобили, 560 товарни вагони од повеќе серии и 83 нови
локомотиви за товарен транспорт. Ваквата набавка е иницирана првично од анализата
на постојните трендови на пазарот на железнички услуги и потребите на стопанството.
Според DB, планирањето и димензионирањето на капацитетите се одвива согласно
корпоративната стратегија на компанијата и целите предвидени во неа и во кохезија со
истражувањето на пазарот на транспортни услуги. Се разбира, овие два столба на кои се
базира димензионирањето на капацитетите истовремено го подржуваат растот на
уделот на пазарот, подоброто финансиско работење, подобрување на ефикасноста и
ефективноста во процесот на реализирање на услугите во железничкиот товарен
транспорт со истовремено континуирано подобрување на квалитетот на услугите.

3.1.2. Модел за димензионирање на капацитети кај Бугарски
Државни Железници BDZ (БДЖ)
Компанијата БДЖ располага со неопходните средства за професионално
извршување на железничкиот сообраќај и давање на железнички транспортни услуги.
Во сопствениот возен парк располага со вагони за конвенционален превоз од отворен и
затворен тип, вагони за превоз на цемент, растресити стоки, течности, расипливи стоки,
како и уреди за натоварно-истоварни операции.
Компанијата има изградени контејнерски терминали во Софија и Русе, но исто така
поседува и сопствени големи контејнери за окрупнување на стока.
На следните две табели претставен е обемот на работа на БДЖ за товарен превоз.
Табела 3.1. Обем на превоз
година
2000 2001 2002 2003 2004 2005
превезен 2108 1928 1850 2007 2038 2029
и
тони 1
4
0
0
7
8
(000)
извршен 5538 4904 4627 5274 5212 5163
а работа
(мил.ткм
)
Табела 3.2. Обем на превоз по видови стоки
код
Наименување
0
Земјоделски продукти и животни
1
Прехранбени продукти и фуражи
2
Тврди минерални горива
3
Нафта и нафтени деривати
4
Руди и метални отпадоци
5
Црна и обоена металургија
6
Обработени и необработени нерудни
суровини

2006
2118
3

2007
2017
5

2008
1759
0

2009
1063
3

5225

4711

4711

4031

Тони (000)
237.9
374,3
3453,7
1922.6
1050.2
856.7
1130.4

%
2.2
3.5
32.5
18.1
9.9
8.1
10.6
39
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7
8
9

Ѓубрива
Хемиски производи
Машини, транспортни средства и др.
Вкупно

72.4
420.7
1114.4
10633.3

0.7
4.0
10.5
100.0

Што се однесува до начинот на определувањето на возниот парк, БДЖ се потпира
врз основа на анализите на секторот за товарен транспорт, кој својата анализа ја темели
на количините на стоки во идните превози, видовите на стоки, како и достапниот возен
парк кој компанијата го поседува. Односно, со други зборови се работи за класично
планирање кое се базира на искуство, традиција и делумно истражување на пазарот.

3.1.3. Модел за димензионирање на капацитети кај Српски
Железници ZS (ЖС)

Српски Железници, како железничка компанија, ги има истите основни дејности
како и останатите железници кои се состојат од: превоз на патници, стока, влеча на
возови, одржување на пруги, надзор на одржување на пруги и други постројки итн.
Компанијата оперира на пруга со вкупна должина од 3.809 km и вработува околу
17.000 вработени. Останатите податоци може да се видат во следната табела.
Табела 3.3. Карактеристики на Српски Железници
Должина на колосеци

4.093 km

Должина на пруга

3.809 km

Максимално осовинско оптоварување

22,5 t

Влечни возила

437

Патнички вагони

797

Товарни вагони

7.496

Број на вработени

17.709

Српски железници, како и Бугарски, но и Македонски железници,
димензионирањето на возниот парк го прави на сличен начин базиран на претходни
знаења, искуство и истражување на пазарот од страна на Секторот за стратегија и развој,
од кое истражување подоцна произлегуваат предлози и препораки, кои за да бидат
ефективни, истите треба да бидат прифатени и изгласани од Собранието на акционери.
Со други зборови, не се работи за никаква нумеричка или друга метода која би можела
да се употреби во оваа дисертација.
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3.2. ПОСТОЕЧКИ МЕТОДИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА МЖ

Во Република Македонија, односно кај единствениот оператор до сега во
железничкиот превоз, Македонски Железници Транспорт АД Скопје, планирањето на
капацитетите за транспорт со железница се базира врз основа на побарувањата на
комитентите кои ги користат услугите на Македонски Железници Транспорт АД Скопје,
идните трендови во поглед на видови на стоки и состојбата на имобилизација на
постојниот возен парк.
Со оглед на тоа дека оваа компанија во 2010 и 2011 година за прв пат по 35 години
набави нови товарни вагони, тешко може да се анализира било какво планирање на
капацитетите, односно станува збор за прилагодување на постојните капацитети на
потребите на стопанството, односно комитентите. Притоа се појавува голема
дискрепанца на побарувањата на комитентите за определени капацитети и постојните
капацитети (возен парк) на компанијата. Имено, во минатото кога МЖ Транспорт АД
била дел од Македонски Железници во рамките на Југословенски Железници (пред
1991 година), постоела поголема побарувачка за затворени вагони и превоз на
денковни, единечни и колски пратки со такви вагони, но со развојот на комбинираниот
и мултимодалниот транспорт овие вагони сè повеќе се исфрлуваа од употреба.
Структурата на возниот парк имаше потреба од значајни промени. Така, превозните
капацитети на МЖ Транспорт АД по овој период на стагнација на обновување не беа во
можност ефикасно и ефективно да ги задоволат потребите на комитентите за превоз на
определените видови на стока. Бидејќи делот од капацитетите кои не се користат
тековно ја губат својата кондиција, затоа истите постепено се исфрлаа од употреба и се
отпишуваа од инвентарот на компанијата (

Табела 3.4). Во

Табела 3.4 може да се забележи дека кај сериите G и Z има намалување на
вкупниот број на вагони. Посебно е значајно намалувањето на бројот на затворените
вагони од серија G, кои денес се користат многу ретко. За разлика од нив, кај серија R
има зголемување на бројот кој се должи на набавката на нови вагони.
Вкупниот инвентарски парк на товарните вагони во 2011 година изнесува 1007
вагони, од кои во приватна сопственост се 131 вагон. Во извршувањето на товарниот
превоз учествуваат 1033 вагони, од кои со важечка ревизија се 843 и истите се во
сообраќај, 190 вагони се со помината ревизија од сите серии, а вон употреба (вон
експлоатација, односно во мирување) се наоѓаат 162 вагони. Во 2012 години доспеани
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за ревизија се 389 вагони (по сите серии), согласно Правилникот 241 и важечките
стандарди на UIC и AVV Прилог XI.

Табела 3.4. Инвентарска состојба на вагони по серии во 2008, 2009, 2010 и 2011
година
Опис
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013

Година
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Вкупно
1494
1323
1144
1007
1011
1020

G5
293
125
20
6
6
12

H6
36
36
35
34
34
36

T7
15
15
11
12
11
11

E8
399
399
359
288
289
292

F9
164
164
160
158
158
158

K10
96
96
95
91
94
90

R11
237
237
256
281
282
281

S12
30
30
30
29
28
30

Z13
223
220
177
108
109
110

U14
1
1
1
0
0
0

Извор: Статистички извештаи на МЖ Транспорт АД за 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и
2013 година

Структурата и видот на товарните вагони не соодветствува во целост на потребите
по видови на стока за превоз. Старосната структура е неповолна, експлоатациониот век
се движи помеѓу 36-41 година, што согласно бараните стандарди на UIC и RIV, потребно
е истите да се реконструираат, а дел од нив да се касираат (62).
Имајќи ја предвид претходно споменатата набавка, во рамки на проект од Светска
Банка беше направена студија (Советодавни услуги за студија за редуцирање на
персонал и трошоци финансирана од Светска Банка (63)) за подобрување на
ефикасноста и ефективноста на Македонски Железници Транспорт АД Скопје. Во рамки
на истата студија, исто така е предвидено и планирано зајакнување на капацитетите на
компанијата во неколку сегменти, меѓу кои и сегментот на возниот парк на товарни
вагони. За да се реализира зајакнувањето на капацитетите, направена е анализа за
потребите на компанијата базирана на нај превезуваните видови на стоки, како и
барањата на комитентите за превоз на истите видови на стоки, при што дојдено е до
заклучок дека најпотребна серија на вагони се вагоните од серија R, односно плато
вагони, кои можат да се користат за превоз на повеќе видови на стоки како и контејнери.
Следствено на тоа, компанијата ја спровела набавката на вагони (набавени се 36 плато
5

G - Обичен затворен вагон.
H - Специјален затворен вагон.
7
T - Специјален вагон со подвижен покрив.
8
E - Отворен вагон со високи страници.
9
F - Специјален отворен вагон со високи страници.
10
K - Обичен плато вагон со две оски.
11
R - Обичен плато вагон со четири оски.
12
S - Специјален плато вагон со четири оски.
13
Z - Специјален затворен вагон со садови за превоз на течности (цистерна).
14
U - Вагон за превоз на тешки и вон габаритни товари.
6
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вагони) кои се дел од количината предложена во студијата за набавка, а со тоа и
зголемувањето на бројот на вагони од истиот тип, согласно студијата, треба да
продолжи и понатаму.
Слободно може да се заклучи дека во Македонски Железници Транспорт АД не
постои научно или строго дефиниран модел од било кој тип кој би се користел за
планирање на капацитетите во железничкиот товарен транспорт, односно планирањето
се извршува врз база на анализа на статистичките податоци од претходните години за
видот и количината на превезени стоки, анализа на побарувањата на комитентите и
индустријата за определени видови на капацитети и со една сублимација се доаѓало до
заклучок, кои транспортни капацитети се потребни да се унапредат, набават или
модифицираат.
Гледано од аспект на тоа дали се употребувани математички модели кои би дале
објективни и оптимални варијанти за тоа кога, кои и какви капацитети се потребни,
може да се каже дека такви модели на МЖ Транспорт не постојат. Се работи за
релативно субјективен начин на планирање и димензионирање на капацитетите во
товарниот транспорт, особено ако се знае дека овие процедури на планирање и
димензионирање се спроведуваат од поединечни стручни лица (експерти), од кои
најголемиот број се менаџери. Покрај субјективноста на компанијата, при набавката на
новите вагони во 2010 и 2011 година, од страна на консултантската куќа SISTRA, по
нарачка на Светска Банка, направена е детална анализа на потребните капацитети и врз
база на таа студија е спроведена и набавката. И во таа студија димензионирањето на
транспортните капацитети е направено врз база на анализа на превозот во претходниот
период и анализа на трендот на побарувачката, главно, со примена на познати основни
методи на статистичка анализа.
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4.
ТЕОРЕТСКИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ
4.1. МЕТОДИ И МОДЕЛИ ВО ПАТНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ

Во литературата и списанијата кои што ја обработуваат оваа проблематика можат
да се најдат мал број на модели за зголемување на ефикасноста и ефективноста на
железничкиот патнички превоз. Иако истите зависат од многу фактори, сепак во
продолжение ќе бидат претставени два модела кои би можеле да ги детерминираат и
унапредат ефикасноста и ефективноста на железничкиот патнички превоз.

4.1.1. Европска техничка стратегија за железничките компании

Според Европската техничка стратегија за железничките компании (64), издадена
од асоцијацијата на управители на инфраструктура на Европа ЕИМ,15 за да се зголеми
ефикасноста на железничкиот патнички превоз, повеќе од потребно е да се намалат
вкупните трошоци на компанијата. Предизвикувачко сценарио за железниците е да го
потпомогнат очекуваниот голем економски развој во иднина, кој би предизвикал
поголемо побарување на патнички превоз, континуирано високо ниво на јавна свест за
околината и намалување на емисиите на јаглерод (зголемена енергетска ефикасност),
како и барања за високо трошковно-ефикасен капацитет. Сценариото на голем
економски развој е основата на претходно споменатата стратегија, како и на потребата
железничкиот сектор да биде повеќе трошковно-ефикасен (cost effective) и да нуди
атрактивен вид на транспорт кој ќе ги задоволува еколошките стандарди со
воведувањето на одржливи решенија.
За да се задоволат барањата според претходно претставеното сценарио (64),
железниците мора да бидат мулти-функционални и да ги намалат вкупните трошоци
преку:






Висок капацитет (патнички km по km пруга - pkm per km track),
Висока услужна доверливост (зголемен % на навремени превози и помалку
доцнења),
Пониска емисија на јаглерод (тони по патнички километар – t per pkm),
Намалена бучава,
Зголемен комфор и патнички простории (во возот и во станиците),

15Анг.

European Rail Infrastructure Management (EIM)
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Зголемена достапност (зголемување на бројот на места за помалку способните
лица),
Подобри информации (пред и за време на патувањето),
Подобра безбедност (од точката на влегување до точката на излегување) и
Стабилно ниво на сигурност (вкупниот еквивалент на загубени животи како
последица на операциите на системот).

4.1.2. Модел за зголемување на ефикасноста и ефективноста во
патничкиот железнички превоз
Врз основа на показателите за ефикасноста и ефективноста на железничкиот
патнички сообраќај, на едноставен начин би се поставиле критериуми со чие
исполнување би се подобрила ефикасноста и ефективноста на железничкиот сообраќај.
При тоа, мора да се даде до знаење дека еден таков модел мора истовремено да
обезбеди и ефикасност и ефективност, односно да нема изоставање ниту на еден од
овие услови (65).
Таков модел кој обезбедува ефикасност и ефективност истовремено, се базира на:
















Ниско ниво на трошоци,
Оптимална пропустлива моќ,
Ниско ниво на екстерни трошоци,
Краток обрт на влечните возила,
Поголема искористеност на гарнитурите,
Поголема искористеност на местата за седење во гарнитурите,
Поголема брзина на возилата,
Намалување на задржувањето на вагоните,
Поголем број на реализирани патувања во однос на планираните,
Помал коефициент на доцнење на возови,
Поголем број на отпремени и пристигнати патници,
Поголем број на реализирани патнички километри,
Поголем број на понудени седишта,
Поголем број на патнички километри и
Поголема средна густина на патничкиот железнички сообраќај.

За да се остварат претходно споменатите услови, железничката компанија треба
сериозно да се залага, како финансиски, така и со останатите потенцијали, за
остварување на високо ниво на ефикасност и ефективност.
Тоа значи возниот парк на компанијата да биде составен од понови возила кои
редовно се одржуваат и имаат висок коефициент на искористеност на енергијата.
Пругите, исто така, треба да бидат оптимално искористени и да овозможуваат
движење на возовите со брзини поголеми од 100 км/ч.
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Тука мора да се додаде и доброто организирање и распределување на влечните и
влечените средства по станиците, така што влечните средства би правеле помали и
повеќе обрти во текот на денот, а влечените средства би се распределувале на начин
секогаш да имаат висок коефициент на искористеност на седиштата, но при тоа, мора
да се внимава истиот да не биде постојано висок или постојано низок што би
покажувало дека се додаваат или премалку или премногу вагони на возот.
Брзината директно би зависела или од состојбата на инфраструктурата и/или од
состојбата на возните средства. Од истите причини би зависел и коефициентот на
реализација на возењата, како и коефициентот на доцнење. Последниот, исто така,
зависи и од начинот и квалитетот на организација на патничкиот сообраќај и
способноста на лицата кои го прават тоа.
За патничкиот железнички сообраќај истовремено да биде ефикасен и ефективен,
мора да се почитуваат барањата и желбите на клиентите (патниците), посебно во делот
на тактноста, достапноста на услугите, фреквенцијата, удобноста, чистотата итн.
Квалитетот на услугите во голема мера ја зголемува желбата на корисниците за
користење на понудениот вид на транспорт (65), а со поголемото користење би се
подобрила ефективноста на системот. За да се постигне сето тоа, потребно е да се
примени опсежно маркетинг истражување со што би се детерминирале барањата и
желбите на клиентите, а потоа да се пристапи кон нивно задоволување.

4.1.3. Модел за димензионирање на капацитети на погранични станици
Вклучувањето на националните железнички мрежи во Европските коридори
условува одредени нивни редефинирања и модификации. Посебни места на
железничките мрежи претставуваат железничките станици, кои особено во југоисточна
Европа треба да се модернизираат. Едно од главните прашања при изградбата или
реконструкцијата на железничките станици претставува димензионирањето
(проектирањето) на инфраструктурните капацитети во нив. Димензионирањето на
инфраструктурните капаците е во директна зависност со предвидената технологија на
работа и планираниот обем на сообраќај.
Оптимизација на користењето на железничките капацитети е комплекса и тешка
задача. Капацитетите на една железничка станица овозможуваат во одреден временски
период и под пропишани услови, прием, обработка и отпрема на возови. Тие влијаат на
изработката на редот на возењето, организацијата на сообраќајот и технолошките
процеси, нивната оптимизација, планирање на инвестициите и др. Основно прашање
кое се поставува е: Како да се димензионираат капацитетите за да може железничкиот
сообраќај да се одвива безбедно, економично и непречено? Треба да се има предвид
дека се работи за исклучително скапи инфраструктурни објекти и средства, како за
изградба, односно набавката, така и за одржување. Значајни се и трошоците на
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работната сила. Тоа значи дека нивното неправилно димензионирање може да влијае
на рентабилноста на работата на железницата.
Во литература постојат повеќе методи и модели за димензионирање на
железничките капацитети.
Меѓународната железничка унија (UIC), го има предложено UIC методот за
пресметување на капацитетот на железничките пруги, врз база на делниците на кои се
идентификувани „тесни грла“. За да се постигне прифатлив квалитет на сообраќајот на
железничките пруги, UIC методот го зема предвид возниот ред и „buffer“ времето. Во
последната препорака на UIC за одредување на железничките капацитети се предлага
метод на собирање (UIC 406 метод), кој се базира на собирање (компресија) на
графовите на возниот ред на дефинирани линии.
Аналитичките модели при одредувањето на капацитетите не ги земаат предвид
технолошките процеси и не даваат повеќе варијантни решенија. Прецизноста кај овие
модели е многу помала во однос на другите. Графичките модели непосредно зависат
исклучиво од возниот ред и нормираните технолошки времиња на траење на
активностите и операциите. Овие модели се тестираат со секоја промена на возниот
ред. Примената на теоријата на масовно опслужување дава добри резултати во
анализата и одредувањето на стохастичките системи. Главен проблем кај примената на
оваа теорија е изборот на систем на масовно опслужување кој најмногу одговара за
решавање на поставениот проблем. Посебен проблем е точно утврдување на
распределбата на влезниот тек и времето на опслужување.
Процесот на одвивање на сообраќајот на возовите, почнувајќи од моментот на
појавување на возовите во точките на почетокот на набљудување, формирање на
патишта на возење, влезот во станиците, задржувањето заради извршување на
технолошките операции, излезот од станицата и сл., мошне успешно се опишува со
симулациските модели.
Симулацијата овозможува имитација на реалните процеси или системи во
одредено време. Таа го отсликува динамичкото однесување на системот преку
поместување на состојбите од една во друга фаза во согласност со добро дефинирани
правила.
Често, резултатите на симулациските модели се споредуваат со резултатите на
некои други модели.
Граничните станици се точки во кои постои значително задржување на возовите,
особено на товарните. Возовите во граничните станици се задржуваат заради размена
на патници, царински формалности, промена на локомотива и возен персонал,
додавање или вадење на вагони, технички и комерцијални прегледи, подготовка и
предавање на документи и сл. Често, граничните станици претставуваат почетно-крајни
точки на патничките возовите во внатрешниот сообраќај. Технологијата и времето на
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извршување на царинските и технолошките операции директно влијаат на
димезнионирањето на инфраструктурните капацитети во пограничните капацитети.
Без оглед што, на пр., во ЕУ помеѓу членките задржување на возовите во
пограничните станици заради извршување на царински работи не постои, сепак помеѓу
одредени држави постои задржување на возовите заради извршување на железнички
технолошки операции.
За потребите на симулацијата изработен е модел кој е тестиран по примерот на
гранична железничка станица Кременица во Македонија, која е во планска
документација за реконструкција.
За моделирање на капацитетите и технологијата на станица Кременица користен
е симулациски програм GPSS16. Симулациски модели на сообраќајни процеси со
примена на GPSS се прикажани во трудовите.
Времето на задржување на возовите на уредите во моделот, се пресметува според
формулата:
t zd 

3,6  L   voz 
V

4.1
( s)

каде е:
L - должина на елементот во реалниот систем (m),

 voz - должина на воз (m),
V - брзина на возот преку набљудуваниот елемент (km/h).
Зафатеност на првиот елемент при формирање на патот на возење17 на возот, во
моделот се пресметува според формулата:
Tze  t fp  tus 

3,6  L   voz 
Vul

4.2
( s)

каде е:
tfp - време на формирање на патот на возење (s),
tus - време на воочување на сигналот (s),
Vul - средна брзина на влегување на возот во станица (km/h).

GPSS – General Purpose Simulation System
При моделирање, согласно составената табела на зависност за потребите на моделот, предвидено
е дека еден пат на возење опфаќа повеќе уреди ( на пр. поединечни и/или група на свртници, колосеци
итн.).
16
17
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Зафатеноста на n-от елемент во патот на возење ( T ze n ), се добива според
формулата:
4.3

n1

Tzen  t fp  tus   t zdi  t zdn

( s)

i 1

каде е:
n 1

t
i 1

zdi

- вкупно време на задржување на возовите на претходните уреди во патот

на возењето (s),

t zd n - време на задржување на возовите на самиот n-ти уред (s).
Слична логика важи и кога се во прашање излезните возења. Зафатеноста на i-от
колосечен уред во моделот се пресметува според формулата:
Tzei  t zdi  t fp  tot 

3,6   voz
Vizl

(s)

4.4

каде е:
Vizl - средна брзина при излез на возот од станица (km/h),
tot - време на отпремање на возот (s).
Зафатеност на n-от излезен уред се утврдува според формулата:
n1

Tzen  t fp  tot   t zdi  t zdn

( s)

4.5

i 1

За потребите на моделот дефинирани се неговите граници. Возовите во моделот
се набљудуваат од излезниот сигнал на станица Битола. Уредот OTSEK1 претставува
влезен уред во моделот на станица Кременица, од страната на станица Битола (слика 4).
Додека од страната на станица Месонисион (Грција), прв влезен уред е уредот OTSEK2.
Излегувањето на возовите од системот е кога возовите ќе го напуштат последниот
уред, односно отсекот, по излезниот сигнал од станица Кременица кон двете страни на
отпремање.
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Слика 4.1. Шема на уредите од моделот употребени во симулацијата

Движењето на возовите во моделот, како во реалниот систем, така и во моделот,
подлежи на одредени закони. При движењето на возовите низ станицата се разликуваат
повеќе видови возења: влезни, излезни и проодни патишта на возење како и пат на
претрчување. Заради согледување на сите потребни и можни патишта на возење за
потребите на овој модел, изработен е план на патиштата на возење.
Во моделот се користени следните уреди:
1: OTSEK1

Простор од излезен сигнал на ст. Битола до влезен сигнал на ст.
Кременица

2: VLEZBT

Простор од влезен сигнал од страна Битола до прва влезна свртница
на ст. Кременица

3: KOL1

1. Колосек

4: KOL2

2. Колосек

5: VLEZMS

Простор од влезен сигнал од страна Месонисион до прва влезна
свртница на ст. Кременица

6: OTSEK2

Простор од излезен сигнал на ст. Месонисион до влезен сигнал на ст.
Кременица

Логичките прекинувачи во моделот имаат функција на дозвола на насока на
возење:
1: VLSIGBT

Привола од страна Битола

2: VLSIGMS

Привола од страна Месонисион

Употребени се и следните складишта:
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1: STANBT

станица Битола

2: STANMS

станица Месонисион

Во моделот се користат и два реда и тоа:
1: REDBT

Ред за влез во станица Кременица од страна на станица Битола

2: REDMS

Ред за влез во станица Кременица од страна на станица Месонисион

Во моделот за регулирање и обезбедување на патиштата на возење, користени
се следните правила:
1. При формирање на еден пат на возење (влезен пат на возење подразбира и пат
на претрчување), другиот пат на возење може да се образува, ако и само ако тие два не
се поклопуваат, пресекуваат или допираат,
2. Сите меродавни сигнали на патиштата на возење чија реализација би можела
да го загрози патот на возење (челно, бочно или загрозување со состигнување), мораат
да покажуваат сигнал на забрането возење,
3. Патот на возење во ниеден свој дел не смее да биде заземен од други возила
или состави.
Во моделот се обработуваат 3 вида на возови и тоа: патнички, товарни за превоз
на товар со класична технологија и товарни за превоз на товар со комбиниран
транспорт. Претпоставено е дека на територија на МЖ 25% од возовите се патнички, а
75% товарни возови, од кои 50% се со класичен товар и 50% се со интермодални
технологии.
Тестирањето на моделите е извршено за следниве услови на сообраќај на возови
по варијанти и тоа:





ВАРИЈАНТА1 (за 1 пар на возови на 4 часа),
ВАРИЈАНТА 2 (за 1 пар на возови на 3 часа),
ВАРИЈАНТА 3 (за 1 пар на возови на 2 часа),
ВАРИЈАНТА 4 (за 1 пар на возови на 1 час).

Технолошките операции во моделот се нормирани според предвидениот
технолошки процес на граничните станици на МЖ. Задржувањето на возовите на
колосеците заради извршување на технолошки операции, претпоставено е дека се
извршува според нормална распределба. Параметрите на нормална распределба, во
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минути, за патничките возови изнесуваат Np (30,10), за класичните Nc (120,30), а за
комбинираните Ni (60,20).
Табела 4.1. Задржување на возови во складишта (станици Битола и Месонисион)

складиште

ВАРИЈАНТА 1 STANBT

среден искористеност средно време максимален
број на на
на задржување број на возови
возови складиштата
(min)
во складиште
0,349

1,7%

81,9

2

0

0

0,0

1

0,51

2,60%

90,2

2

0

0

0,0

1

1,268

6,3%

163,4

4

0

0

0,0

1

ВАРИЈАНТА 4 STANBT

1,487

7,40%

93,1

3

STANMS

2,601

13,00%

163,8

8

STANMS

ВАРИЈАНТА 2 STANBT
STANMS

ВАРИЈАНТА 3 STANBT
STANMS

Според резултатите од тестирањето на моделот, може да се забележи дека
искористеноста на колосечните капацитети во соседните станици Битола и Месонисион
се движи до 13%. Тоа укажува дека нивните капацитети ги задоволуваат сите варијанти.
Меѓутоа, за варијантата 4, заради не можноста на станичните капацитети на станица
Кременица да прима возови, се појавува значително задржување на возовите во
станиците Битола и Месонисион. Така, во станица Битола во просек по 1,487 воза чекаат
на ослободување на капацитетите во Кременица, со задржување од дури 93 минути, а
од страна на Месонисион по 2,6 воза, со задржување од 164 минути. Во еден период од
времето на симулација кај четвртата варијанта, дури 8 воза во Месонисион чекале на
ослободување на капацитетите во Кременица.
Одвивањето на сообраќајот на возови е само еден од многуте сложени процеси
кои се одвиваат во комплексниот систем на железницата. Железничките процеси се
погодни за симулациско моделирање, затоа што аналитичките модели не даваат
секогаш задоволително решение, а експериментите во реалниот систем би можеле да
бидат долготрајни, скапи и ризични. Моделот овозможува димензионирање на
технологијата и капацитетите врз база на примена на аналитички и симулациски модел
на сообраќајот на возови низ пограничната станица Кременица (66).
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Врз основа на добиените резултати од тестирањето на моделите, може да се
заклучи дека станицата би ги задоволувала потребите за обработка на возови во
интервал поголем од 2 часа.
Мерките кои се предложени се базирани врз основа на искуствата на железниците
кои припаѓаат на EU и членки на UIC и претставуваат мерки кои треба да ги применат и
МЖ и OSE. Според тоа, со претворањето на станица Кременица во единствена
погранична станица (заедничка за двете држави), како и воведување на нови
информатички технологии во процесот на обработка и спроведување на возовите, би се
зголемила брзината на обработка на возовите. Исто така, неопходно е во заедничката
станица Кременица сите операции на железницата и државата да бидат максимално
поедноставени и организирани, како паралелна работа на поединечни операции, колку
е можно повеќе (67).

4.2. МЕТОДИ И МОДЕЛИ ВО ТОВАРНИОТ ТРАНСПОРТ
4.2.1. Модел за планирање на транспортни капацитети на град
Чикаго
Моделот за планирање на транспортните капацитети на Метрополис Чикаго
зоната, кој е претставен во студија (68), опфаќа анализа и планирање на транспортните
капацитети во патниот, железничкиот и интермодалниот транспорт на подрачјето на
градот Чикаго, САД.
Основата за започнување на овој модел е причината за неподготвеноста на
регионот да одговори на барањата за превоз на товар во иднина. Имено, се анализираат
и планираат активностите кои треба да се преземат за соочување со недостатокот на
транспортните капацитети. Целта е да се создаде систем кој може да одговори на
предизвиците за превоз на товар.
Со оглед на тоа дека економскиот раст на регионот предизвикува значајно
зголемување на побарувачката на транспортни услуги во регионот, а посебно фактот
дека градот Чикаго има географска положба каде се спојуваат повеќе национални
главни рути, неговата положба има улога на национален товарен центар (Freight Hub) и
воедно претставува трето најупотребувано контејнерско пристаниште во светот покрај
Сингапур и Хонг Конг, со 78 железнички терминали.
Железничката мрежа во Чикаго е хронично задушена, со оглед на тоа дека дневно
сообраќаат околу 500 товарни возови, како и 700 патнички, а до 2030 година товарниот
сообраќај е планиран да порасне за најмалку 70%, што би претставувало зголемување
на возниот парк од 37.500 вагони на 64.000 вагони. Ова зголемување би предизвикало
и значајно зголемување на инфраструктурните капацитети во регионот.
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Покрај грижата за транспортните капацитети, во студијата се води грижа и за
зафаќањето на урбаната и зелената површина, трошоците за транспорт на стоките,
политики кон кои треба да се придружуваат проектите, но и за начинот на финансирање
на проектите кои ќе бидат во функција на реализација на плановите за подобрување на
капацитетите.
Во претставениот модел во студијата може да се забележи дека планирањето на
транспортните товарни капацитети е од чист економско-финансиски аспект кој се
базира на економско-финансиските показатели. Имено, низ финансиската призма на
планирање се согледуваат предностите и недостатоците на активностите кои треба да
се преземат со цел системот на товарен транспорт во регионот на Чикаго да биде
функционален и да ги задоволува предизвиците во наредниот период. Ваквото
планирање, бидејќи се однесува на подолг временски период, незначително ги
анализира техничко-технолошките аспекти на димензионирање на транспортните
капацитети, па затоа во предвид се земаат само количината на капацитети за транспорт,
но не и нивните специфични карактеристики.

4.2.2. Анализа на пазарот на железнички вагони и
мултифункционални вагонски решенија за товарен транспорт – Финска
перспектива
Студијата на анализа на пазарот на железнички вагони наменета за Финска (69),
вклучува неколку аспекти за анализа на пазарот на железнички вагони и начини на
нивно планирање. Вклучени се и повеќе независни истражувања на сегментите на
пазарот на железничките вагони, кои би можеле производителите да ги направат
поконкурентни на пазарот. Овој аспект на анализирање на пазарот на железнички
вагони може да се искористи за димензионирање на современи транспортни
капацитети кои би биле во тек со најновите технолошко-технички, но и пазарни
достигнувања и побарувања.
Со оглед на тоа дека се анализирани повеќе аспекти, интересни се следните
констатации:
1. Планирањето на возните капацитети претставува неделив дел од
железничките реформи, при што би можело да се постигнат големи
подобрувања со мали модификации, односно насочување кон
интероперабилноста и мултимодалноста,
2. Набавката на нови возни средства, како дел од транспортните капацитети,
најчесто е согласно новите правила за интероперабилност на ЕУ (TSI)18 и
телематските апликации за товарен транспорт – ТАF,19
18
19

Technical Specification for Interoperability
Telematic Applications for Freight
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3. Новите возни средства треба да овозможат формирање на подолги возови
согласно препораките на CER (Community of European Railways), со што би се
подобрила продуктивноста на возниот парк и на железницата и
4. Димензионирањето на транспортните капацитети, со цел да се подобри
ефикасноста и ефективноста во експлоатацијата на капацитетите, се прави врз
база на примена на математичкиот модел NPV (Net Present Value) за
определување на инвестициите или модел кој ги игнорира економскиот
развој, финансиските состојби или присуството на несигурност.
За реализацијата на обновување на возниот парк во предвид се земаат следните
параметри:






Старосна структура на возниот парк,
Преглед на последни набавки на возни средства,
Споредба со старосната структура со онаа во ЕУ,
Структура на возниот парк по подтипови и
Предвидувања за потреби од возен парк во иднина.

4.2.3.Freight Management Project (F-MAN)20

Целта на F-MAN проектот на ЕУ (70) е да се истражи исплатливоста и
потенцијалниот импакт и погодностите на новиот пристап на управување со
меѓународните флоти на товарни вагони, со цел подобрување на конкурентноста на
железничките оператори во товарниот транспорт. За да се постигне таа цел, моделот кој
произлегува од проектот е дизајниран и развиен, така што преку IT базиран систем да
може да одговори на предизвиците во управувањето на возниот парк во процесот на
меѓународен транспорт на стока.
Кога се зборува за управување со возен парк, се очекува дека информациите за
возниот парк, како што се достапност или локација, се добро познати и дека се
основните информации на кои се базира управувањето со возниот парк. За жал, во
управувањето на возниот парк составен од товарни вагони ова не е случај, односно не е
сè уште. Ваквите информации најчесто се поврзани со персоналот кој се наоѓа на терен
и кои најчесто се контактирани по телефон, факс, па затоа најчесто информациите се
обработуваат и пренесуваат преку управителите на возниот парк на кои им преостанува
ефикасното пренесување на информациите. Но, ваквото пренесување на податоците
станува уште покомплицирано кога станува збор за меѓународен транспорт, а
управителот на возниот парк не знае каде се наоѓа вагонот и во која состојба е истиот.

20

Project co-funded by the European Community under the “Information Society Technologies”
Programme (1998-2002)
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Моделот претставен во студијата е доста значаен за димензионирање на
капацитетите во железничкиот товарен транспорт. Имено, со употребата на
телематската апликација наменета за управување на товарниот возен парк, на
управителот на возниот парк му се овозможуваат значајни и квалитетни информации
кои би биле добра основа и кои можат да се користат за планирање и димензионирање
на транспортните капацитети во железничкиот товарен транспорт. Благовременоста,
точноста и целоста на тие информации овозможуваат планирање на користењето на
товарните транспортни капацитети од оперативен аспект, но само за пократок
временски период.

4.3. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА МЕТОДИТЕ И ИЗБОР НА МОДЕЛ ЗА
ПЛАНИРАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ

Доколку се анализираат претходно споменатите модели за димензионирање на
капацитети, можат да се заклучат следните факти:
Кај првиот модел кој се однесува на регионално и долгорочно планирање на
транспортни капацитети, планирањето на транспортните товарни капацитети се базира
на економско-финансиските показатели. Гледано низ финансиската призма, при
планирањето се компарираат предностите и недостатоците на активностите кои треба
да се преземат, со цел системот на товарен транспорт да биде функционален и да ги
задоволува предизвиците во наредниот период, а притоа незначително се анализираат
техничко-технолошките аспекти на димензионирање на транспортните капацитети.
Вториот модел е фокусиран на техничко-технолошките карактеристики на
транспортните капацитети, во случајов на товарните вагони, односно, истиот е наменет
за анализа на пазарот на товарни вагони. Овој аспект на анализа на железнички вагони
може да се искористи за димензионирање на современи транспортни капацитети кои
би биле во тек со најновите технолошко-технички, но и пазарни достигнувања и
побарувања, со што би донеле ефикасно и ефективно реализирање на товарниот
сообраќај.
Третиот модел е значаен за димензионирање на капацитетите во железничкиот
товарен транспорт, кој со примената на телематски апликации предвидува управување
и димензионирање на товарниот возен парк. На тој начин се овозможуваат значајни и
квалитетни информации, кои би биле добра основа на која може да се планираат и
димензионираат транспортните капацитети во железничкиот товарен транспорт.
Доколку се споредат сите три претставени модели, се забелува дека сите во
суштина се различни, со оглед на фактот дека се однесуваат на различни сегменти и
цели во димензионирањето на капацитетите. Доколку сите овие модели се фузираат во
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еден, тогаш би можело да се добие модел кој со неговата примена би дал адекватни
резултати во процесот на планирање и димензионирање на капацитетите, со што би се
овозможил ефикасен и ефективен систем на железнички товарен транспорт. Односно,
моделот би ги комбинирал економско-финансиската анализа на димензионирањето,
техничко-технолошките аспекти на капацитетите кои би се набавувале и примената на
современи IT алатки. Со тоа, сите аспекти важни за димензионирање на современи
транспортни капацитети би биле запазени.
Со цел да се задоволат потребите за димензионирање на капацитетите во
товарниот транспорт, моделот кој би се користел заради сложеноста на операцијата
мора да има предвид неколку аспекти истовремено.
Моделот би се состоел од два модели споени во еден (хибриден модел), каде со
помош на фази логиката би се упростиле параметрите кои влијаат на одлучувањето во
поглед на капацитетите, кои би се претвориле од лингвистички варијабли во нумерички
и мерливи влезни единици во Невронските мрежи, каде низ процес на учење и
генерализирање на претходни искуства би се добиле излезни варијабли, односно
видови на товарни вагони, кои би придонеле за поефикасно и поефективно работење
на системот на железничкиот товарен транспорт.
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5.
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ
ПЛАНИРАЊЕТО
НА
ТРАНСПОРТНИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

КОИ ВЛИЈААТ
КАПАЦИТЕТИ

НА
ВО

Во оваа дисертација дефинирани се параметрите, односно критериумите, врз кои
би се базирало планирањето и димензионирањето на транспортните капацитети кои
треба да ги поврзуваат сите аспекти на функционирање на железничкиот транспорт во
целост. Имајќи ја предвид комплексноста на железничкиот транспорт, како систем,
мора да се спомене дека и критериумите се комплексни сами по себе.
Транспортните капацитети потребни за реализација на железничкиот сообраќај се
од хетероген состав, при што имаат свои општи и специфични карактеристики, кои
неретко можат да бидат и дијаметрално спротивни. Заради тоа, во процесот на
планирање и димензионирање на капацитетите, неопходна е нивна детална анализа.
Доколку ефикасноста се детерминира како состојба на системот каде со
минимални вложени ресурси се добива максимален резултат, тогаш сите делови и
состојби од системот сами по себе мора да бидат ефикасни и ефективни и истовремено
меѓусебно добро интегрирани, со цел системот кој го сочинуваат да ги има истите тие
карактеристики на ефикасност и ефективност.
Во продолжение ќе бидат анализирани неколку фактори и аспекти кои значително
влијаат на одвивањето на железничкиот товарен сообраќај и кои директно ја
детерминираат ефикасноста и ефективноста на железничкиот сообраќај и исто така,
можат значајно да помогнат во процесот на планирање на капацитетите.

5.1. МЕНАЏМЕНТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ

Менаџментот на железничкиот товарен транспорт е круцијален параметар во
процесот на мерење и димензионирање на капацитетите во железничкиот транспорт.
Во оваа дисертација, од аспект на организација на железничкиот транспорт,
анализирани се следните параметри:






Човечки ресурси
Вид и структура на хиерархијата на компанијата,
Начин на управување (менаџмент) на компанијата,
Начин на реализација на сообраќајот и
Степен на инволвираност на информатички технологии (ИТ) во работата.
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5.1.1. Влијанието на човечките ресурси на планирањето на
транспортните капацитети

Човечките ресурси би можеле да се анализираат на неколку основи:
o Старосна структура на вработените,
o Степен на образование на вработените и
o Можности за преквалификација.
Доколку една компанија има висока просечна старост на вработени, односно во
својата структура има голем број на вработени кои имаат уште мал период до
пензионирање, тогаш таквата компанија има мал потенцијал во поглед на
осовременување на начините на организација на железничкиот транспорт. Малиот
потенцијал се препознава во малата желба, па и можност, вработените да учат нови
технологии на одржување и експлоатација на нови возни средства. Исто така,
преквалификацијата или доквалификацијата за работа со нови технологии може да
биде скапа, а ефектите недоволни доколку се земе предвид преостанатиот дел од
работниот век на вработените, па затоа економската оправданост на таа постапка може
да биде ниска.
Согласно претходното, при процесот на планирање на капацитетите мора да се
има предвид дали компанијата во наредниот период на експлоатација на товарни
вагони би го имала потребниот број на вработени со соодветна старосна граница кои би
биле ангажирани во процесите на одржување и експлоатирање на определените
средства.
Исто така, од голема важност е и степенот на образование на вработените,
односно човечките ресурси. Образованието, без разлика дали е формално или
неформално, игра важна улога во процесот на управување и спроведување на
плановите и стратегиите на компанијата. Затоа, како критериум кој би се употребил во
процесот на планирање на капацитетите би можел да се земе и степенот на
образование на вработените, односно, високо квалификуваните и специјализирани
кадри ефикасно и ефективно би го спровеле процесот на транспорт на стока со
железница.

5.1.2. Влијанието на видот и структурата на хиерархијата на
компанијата и начинот на управување (менаџмент)

Како една компанија е организирана, односно како истата е структурирана, зависи
од доста фактори. Како најважни фактори кои директно ја определуваат структурата,
можат да се споменат: големина на компанијата, пазарниот сегмент во кој настапува,
стратегиските определби итн.
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Така, колку една компанија е поголема, толку нејзината структура е покрута и
брзината на спроведување на одлуките е помала. Истовремено, кај големите компании
фидбекот на спроведените одлуки и акции доаѓа со помала брзина во споредба со
помалите компании, кои за разлика од големите се пофлексибилни и поефикасни. Исто
така, од големината на компанијата зависи и начинот на специјализација на
вработените. Најчесто кај поголемите компании тесната специјализираност е доста
честа што доведува до крутост и мала флексибилност, за разлика од малите компании,
каде пак, вработените се способни да извршуваат повеќе видови на работи.
За да може ефикасно и ефективно да се планираат и димензионираат
транспортните товарни капацитети на определена железничка компанија, во случајов
вагонскиот парк, потребно е во организациската структура да има предвидено различни
сектори, одделенија или вработени, кои би ги анализирале различните потреби на
компанијата кои би биле во функција на планирањето и детерминирањето на
вагонскиот парк.
За таа цел, во големите услужни компании, во рамки на нивната структура се
маркетинг секторите кои се наоѓаат на високо ниво во организацијата и со тоа
претставуваат важен сегмент во одлучувањето. За такви компании се вели дека се
маркетинг ориентирани компании. Во таква констелација на работите, маркетинг
истражувањето е многу важна алатка во спроведувањето на стратегијата, според која
сите светла се насочени кон купувачот и неговите потреби и желби. Нешто што, можеби,
поради посветеноста кон проблемите со возните средства и ликвидноста, го имаат
запоставено или недоволно опсервирано, како и фактот дека клиентите се најважната
алка чии потреби треба да бидат приоритет за компанијата, за да може истата да биде
профитабилна.
Според Котлер,
карактеристики (71):







врвните

услужни

компании

ги

поседуваат

следните

Врвните услужни компании се „опседнати со потрошувачите“. Тие имаат јасна
слика за своите таргетирани потрошувачи и нивните потреби.
Тие имаат историја на врвен менаџмент кој е посветен на квалитетот. Тие
развиле култура на квалитет според која се поттикнува и наградува испораката
на добрата услуга.
Најдобрите обезбедувачи на услуги утврдуваат високи стандарди за квалитет
на услугите. Компаниите со врвна услуга не се стремат само за „добра” услуга,
тие целат на 100% квалитет на услугите без дефекти.
Врвните услужни фирми обрнуваат големо внимание на функционирањето на
услугите и тоа на сопственото однесување и на однесувањето на конкурентите.
Тие ја проследуваат својата загриженост во врска со квалитетот на услугите до
вработените и обезбедуваат повратна спрега од нивна страна. Користат методи,
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како што се споредба, истражувања на клиенти, шеми на предлози и програми
за жалби на клиентите.
Доброто управување со услужните компании ги задоволува вработените и
потрошувачите. Тие веруваат дека добрите односи со вработените ќе
резултираат со добри односи со потрошувачите.



Согласно претходното, од голема важност е како ќе се управува со определена
компанија. Дали управувањето и настапувањето на пазарот ќе биде проактивно,21
активно22 или пасивно,23 зависи од самиот менаџмент на компанијата, но и од
стратегијата која сопствениците ја креираат. Имено, доколку една компанија се наоѓа на
динамичен пазар на услуги во кој секојдневно се јавуваат ризици за поголема
конкурентност на останатите играчи на пазарот, тогаш компанијата мора сопствените
ресурси да ги троши и реализира внимателно, одмерено и во вистински момент. За така
една компанија да се позиционира на пазарот, тогаш истата треба да вложи доста
енергија и ресурси во процесот на планирање. Доколку се земе предвид дека вагоните
за превоз на товар, како и сите други транспортни капацитети во железничкиот
транспорт, се со голема вредност, тогаш планирањето на тие капацитети е од огромно
значење. Со тоа се зголемува и одговорноста на менаџментот, односно неговата
определба како истата компанија би делувала на пазарот.

5.1.3. Влијанието на начинот на реализација на сообраќајот во
процесот на планирање

Начинот на реализација на сообраќајот директно го детерминира квантитетот на
возните средства. Доколку постои управување со сообраќај со застарени технички
решенија, тогаш постои намалена брзина на превоз, а со тоа и поголемо време на
нивната повторна расположливост (обрт на вагони), што директно има за последица
потреба од постоење на поголем вагонски парк. Во спротивен случај, доколку
управувањето на сообраќајот се одвива со примена на современи методи
(Телекоманда, современи комуникациски технологии, двоколосечни пруги, АПБ24,
ETCS25 итн.), тогаш ефикасноста на железничкиот сообраќај се зголемува, а со тоа се
зголемува и комерцијалната брзина што директно имплицира помал потребен број на
вагони во сообраќај.

21

Проактивна компанија е онаа која воведува иновации на пазарот и ги диктира трендовите.
Активна компанија е онаа кој е во чекор со трендовите.
23
Пасивна компанија е онаа која со задоцнување ги применува иновациите.
24
Автоматски Пружен Блок.
25
European Train Control System – Европски систем за контрола на возови.
22
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Анализа и основа за планирање на транспортните капацитети се спроведува
според квантитативните и квалитативните показатели. Квантитативните показатели го
одразуваат обемот (количината) на остварената работа, а квалитативните начинот на
користењето на транспортните капацитети по различни параметри и критериуми,
посебно влечните, а посебно влечените.
Во показатели кои го покажуваат користењето на влечните возила спаѓаат (72):













Обрт на влечните возила,
Просечна должина на влечен сектор,
Коефициент на споредна работа на влечните возила,
Брзина на влечните возила,
Просечно оптоварување на влечните возила (просечна маса на возот),
Просечен состав на возот,
Коефициент на потреба на влечните возила,
Дневно работно време на влечните возила,
Просечна дневна километража на влечните возила,
Просечна дневна производност на влечните возила,
Работа на влечните возила во текот на денот,
Коефициент на искористеност на работното време.

Со анализата на овие показатели може да се детерминира ефективноста на
железничкиот сообраќај, но не може точно да се определи ефикасноста на
железничкиот товарен превоз, посебно ако се земе предвид дека влечните возила
можат да влечат и патнички и товарни возови.
Што се однесува до експлоатационите показатели во товарниот сообраќај, тие
зависат од планираната и извршената работа и квалитетот на користењето на
техничките средства (вагони, локомотиви, пропусна моќ). Ако квалитативните
показатели ја детерминираат ефикасноста, тогаш таа може да се мери преку (8):







Обрт на вагоните,
Просечната должина на патувањето на вагоните,
Искористеност на вагоните според носивоста (статичко и динамичко),
Работа на вагоните во текот на денот,
Степен на искористеност на силата на локомотивите и
Брзината на сообраќајот на возовите.
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Најважен показател на квалитетот на временската искористеност на товарниот
вагонски парк26 претставува обртот на вагоните. Тој може да се определи на следниот
начин:
1

l

𝜃 = 24 (𝑉 + 𝐾𝑡𝑒ℎ ∙ 𝑡𝑡𝑒ℎ + 𝐾𝑡𝑜𝑣 ∙ 𝑡𝑡𝑜𝑣 ) [денови][ 5.1]
𝑘

Каде:
𝑙
𝑉𝑘

- просечна должина која вагонот ја поминува во текот на обртот, во km,
- комерцијална брзина на движењето на возовите по делницата, во km/h,

𝐾𝑡𝑒ℎ -коефициент на технички станици (број на технички станици),
𝑡𝑡𝑒ℎ - средно време на задржување на вагоните на техничките станици, во h,
𝐾𝑡𝑜𝑣

- коефициент на товарна работа,

𝑡𝑡𝑜𝑣

- просечно време на задржување на вагоните на една товарна операција, во h.

Според овој показател може да се определи ефикасноста на товарниот
железнички превоз, која во голема мера зависи од големината на показателот. Мала
вредност на обртот би значела повеќе обрти во определен период, односно почеста
расположливост на вагоните, а со тоа и поголема ефикасност. Овој показател директно
зависи од разните времиња на задржување за извршување на одредени технолошки
операции во транспортниот процес (товарање, истоварање, маневрирање, ранжирање
итн.), но и од комерцијалната брзина на возовите. Ако се земе предвид дека со
организациски мерки не би можело во голема мера да се влијае на брзината и
должината на патот во текот на обртот, може да се заклучи дека според овој показател,
ефикасноста на железничкиот товарен превоз би зависела од времињата на
задржување, односно на показателите на кои може да се влијае со организациски
мерки. Со други зборови помало време на задржување, дава пократок обрт, а со тоа и
поефикасен превоз.
Од обртот може да се определи бројот на потребни вагони за превоз на стока со
железница, односно колку помал обрт, толку помала потреба од товарни капацитети.
Зависноста на ефикасноста во однос на средното дневно патување на вагоните е
право-пропорционална, односно колку е поголемо средното дневно патување на
вагоните, толку е поефикасен превозот. Тоа е една од главните компаративни предности
на железничкиот транспорт во однос на другите видови. Средното дневно патување на
вагоните може да се пресмета според следните равенки:
𝑆𝑝𝑔 =

2𝐿𝑟
𝑛𝑔

𝑘𝑔 [𝑘𝑚/𝑑𝑒𝑛] [ 5.2]

26

Товарен колски (или вагонски) парк го сочинуваат вагони за превоз на стока (исправни и
неисправни), кои се во сопственост на железничката компанија.
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𝑆𝑝𝑔 =

2𝐿𝑟
𝜗𝑔

[𝑘𝑚/𝑑𝑒𝑛][ 5.3]

Каде:
𝐿𝑟
𝑛𝑔
𝑘𝑔

- должина на релација на која сообраќаат вагоните, во km,
- потребен број на вагони во текот на денот и
- коефициент на дневна потреба на вагони.

Искористеноста на вагоните според носивоста се утврдува преку: статичко и
динамичко оптоварување. Од вредноста на овие два показатели многу зависи и
искористеноста на локомотивите, пругите, како и производноста на работната сила, што
може да се поврзе со успешноста на работата на една компанија. Повеќе фактори
влијаат на искористувањето на вагоните по носивоста, како што се:





Структура на стока која се превезува,
Видови на пакување и манипулирање на стока,
Дозволено оптоварување на пругата по осовина,
Навиките на корисниците на превозни услуги, итн.

Колку стока ќе биде сместена во вагоните, зависи од многубројни фактори. Така на
пример, доколку стоката има поголема специфична маса, подобро пакување,
применета е контејнеризација и палетизација, тогаш носивоста на вагоните ќе биде
подобро искористена, а со тоа е поголема и ефикасноста на превозот. Навиките на
корисниците, исто така, влијаат на количината на натоварена стока и тоа е еден од
деловите на кои железничката компанија преку својата деловна политика може да
влијае и да ги промени нивните навики, со преземање на мерки за поттикнување и
маркетинг стимулирање на корисниците да натоварат повеќе стока на вагоните.
Од друга страна, дозволеното оптоварување на пругата го ограничува подоброто
искористување на носивоста на вагоните.
Статичкото оптоварување го покажува просечното оптоварување на еден вагон со
стока изразена во тони и може да се пресмета на следниот начин:
𝑃𝑠 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖
𝑈

𝑡

[𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛][ 5.4]

Каде:
𝑃𝑠
𝑛
∑𝑖=1 𝑃𝑖 L
𝑈

- Статичко оптоварување,
- Количина на натоварена стока во вагоните и
- Вкупна работа на мрежата (број на товарни вагони).

Динамичкото оптоварување (𝑃𝑑 ) се искажува во тони на вагон и тони на осовина
на товарните вагони. Ова е еден значаен показател и при тоа мора да се тежнее кон
вагони со поголема носивост и користење на истите на поголеми растојанија, бидејќи
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така резултатот е поголем и подобар. Динамичкото оптоварување на колите може да се
одреди според следната равенка:
∑𝑝 𝑙

𝑃𝑑 = ∑ 𝑛𝑖 𝑙𝑖 [𝑡/𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛][ 5.5]
𝑖 𝑖

Каде:
∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑖

- Обем на превоз на стока (нетотонски километри – ntkm),

∑ 𝑛𝑖 𝑙𝑖 - Осовински или колски километри.
Статичкото и динамичкото оптоварување можат да бидат во следниот однос:




Ps > P d
Ps < P d
Ps = P d

Доколку се користат вагони со поголем товар на кратки растојанија, тогаш се јавува
првиот случај (Ps > Pd), доколку се користат коли со поголем товар и на долги растојанија,
тогаш се јавува вториот случај (Ps < Pd) и доколку сите вагони се користат на исто
растојание или сите вагони се натоварени со иста стока, тогаш се јавува третиот однос
(Ps = Pd).
Брзината на товарните возови може да се дефинира како: чисто техничка брзина,
техничка брзина, комерцијална брзина и маршрутна брзина.
Чисто техничка брзина е онаа брзина на возовите каде во предвид не се зема
застанувањето на возовите на определената релација, односно не се зема во предвид
потребното време за забрзување и кочење. Техничка брзина е онаа брзина каде покрај
времето за чисто возење се зема во предвид и времето за забрзување и кочење на возот
при застанување. При тоа, треба да се знае бројот на застанувања, времето на
забрзување и запирање. Овие времиња зависат од видот и силата на влечното возило,
како и од масата и кочните карактеристики на возот. Според тоа, техничката брзина
може да се определи на следниот начин:
∑ 𝑁𝐿 𝑘𝑚

𝑣𝑡 = ∑ 𝑁𝑇 [

ℎ

][ 5.6]

Каде:
∑NL
∑NT

- возни километри, во km;
- возни часови (вклучувајќи време за тргнување и застанување), во h.

Комерцијалната брзина се одредува доколку се земат во предвид и времето на
задржување на возот на меѓустаничните делници. Според тоа, средната комерцијална
брзина се одредува според формулата:
∑ 𝑁𝐿

𝑣к = ∑ 𝑁𝑇+∑ 𝑁𝑡 𝑚 [𝑘𝑚/ℎ][ 5.7]
𝑧𝑑
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Каде:
𝑚
∑𝑁𝑡𝑧𝑑
- возни часови кои се трошат на задржување на возовите на меѓустаничните
делници, во h;

Под маршрутна брзина се подразбира односот на патот и времето кое се троши за
движење на возот и задржување по меѓустаниците, но и задржувањето на сите други
станици во текот на сообраќањето. Оваа брзина во суштина претставува просечната
брзината со која стоката патува, односно изминатиот пат во однос на времето потребно
да се стигне од почетната до крајната станица. И истата може да се определи од
следната формула:
∑ 𝑁𝐿

𝑣к = ∑ 𝑁𝑇+∑ 𝑁𝑡 𝑚 +∑ 𝑁𝑡 𝑜𝑠 [𝑘𝑚/ℎ][ 5.8]
𝑧𝑑

𝑧𝑑

Каде:
𝑜𝑠
∑𝑁𝑡𝑧𝑑
- возни часови кои се трошат на задржување на возовите на останати станици,
во h;

Без разлика за кој вид на брзина се работи, брзината како категорија директно е
поврзана со ефикасноста на железничкиот превоз. Имено, колку поголема брзина, толку
поефикасен систем. Но, тука мора да се знае дека за обезбедување на поголема брзина
потребни се поголеми вложувања и со тоа поголеми трошоци за инвестиции, но и за
експлоатација.

5.1.4. Степенот на инволвираност на информатички технологии
(ИТ) во работата
Инволвираноста на информатичките технологии во процесот на реализација на
железничкиот транспорт има голем импакт на степенот на ефикасно и ефективно
функционирање на железничкиот систем.
Имено, колку повеќе процесите во рамките на системот на железничкиот
транспорт се покриени и подржани од информатички технологии, толку повеќе истиот
систем е полесно да се контролира, поефикасно и поефективно да функционира и
побрзо да се прилагодува на потребите на компанијата, но и на клиентите. Со тоа се
овозможува една крута и обемна организација да се претвори во ефикасна и
флексибилна организација која брзо може се трансформира и со тоа да се прилагодува
на динамичните промени кои настануваат секојдневно на пазарот на железничките
услуги.
Исто така, ИТ системите имплементирани во процесот на работа кај железничките
компании, на истите им овозможуваат ефикасно искористување на финансиските и
човечките ресурси, што индиректно ги прави поконкурентни во споредба со компаниите
кои не практикуваат таков начин на работа.
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Согласно претходното, доколку една компанија се занимава со железнички
транспорт во рамките на своето работење, потребно е да ги поседува следните
софтверски решенија:









ERP систем (Систем за планирање на ресурсите на компанијата),
DMS систем (Document Management System) Систем за менаџмент на
документи во компанијата,
е – Архива (Електронска архива),
е – CIM (Електронски товарен лист за железнички транспорт),
HRM систем (Human Resources Management System) Систем за менаџмент
на човечки ресурси,
e – Финансии (Електронски систем за водење на финансии),
е – wagons tracking (Електронски систем за следење на вагони),
е – Одржување на железнички возила (Електронски систем за евиденција
на одржување на железнички возила) итн.

Интегрираниот информационен систем треба да овозможи брзо и ефикасно
евидентирање на товарните листови, on-line следење на железничките пратки,
управување со податоци и документи кои ќе овозможат намалување на времето на
опслужување на корисниците, зголемување на квалитетот на услугата од една страна, а
од друга страна, ажурно следење на текот на документите, можност за брзо и
квалитетно донесување одлуки и лесно обезбедување на информации за управување
со ресурсите во компанијата.
Системот е наменет за вработените кои работат со информации и документи кои
се потребни за превоз на железнички товар, за сите деловни корисници на услугите на
железничката компанија, како и за оние кои управуваат со информации и документи
поврзани со ресурсите на компанијата.

5.2. МРЕЖА НА ПРУГИ И СТАНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ
ТРАНСПОРТ
Железничката инфраструктура е единствен техничко-технолошки систем од
железнички пруги со горен и долен строј, колосеци, ранжирни станици, објекти на
пругите, железнички станици, објекти на електрична влеча на возови, сигналносигурносни системи, комуникациски и информациски системи во железничкиот
сообраќај, згради, депоа и други градежни објекти на железничките станици, кои се во
функција на организирање, регулирање и одржување на железничкиот сообраќај на
инфраструктурата, земјиштето кое функционално припаѓа на пругата, службените места
и објектите.

67

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Инфраструктурата директно го детерминира обемот, начинот и целосното
функционирање на железничкиот сообраќај, од едноставна причина, што,
железничките превозни средства, за разлика од патните превозни средства, се директно
поврзани со пругата и не можат да се движат надвор од неа.
Развиена железничка инфраструктура директно
ефективноста и ефикасноста на железничкиот транспорт.

влијае

на

квалитетот,

Покрај густината на железничката мрежа, еден од значајните фактори е и
распространетоста на инфраструктурни објекти кои се во функција на извршување на
железничкиот сообраќај (73).
Покрај инфраструктурните објекти кои се во функција на железничкиот сообраќај
и транспорт, потребни се и мобилни средства кои ќе овозможат брз и ефикасен натовар,
истовар и претовар (НИП операции), што може да придонесе за помало задржување на
транспортните средства на почетно-завршни операции, што поворно директно
доведува до поефикасен и поефективен железнички транспорт.
Користењето на железничката инфраструктура, односно ефикасното користење
на истата, зависи многу од начинот на регулирање на сообраќајот кој се одвива по неа.
Со други зборови, доколку за регулација на сообраќајот се употребуваат модерни,
автоматизирани, електронски сигнално-сигурносни уреди кои овозможуваат мало
инволвирање на човечки фактор во процесот на регулација на сообраќајот, истиот може
да биде поефикасен и побезбеден начин за превоз на патници и стока.
За регулација на железничкиот сообраќај во светот постојат повеќе видови на
протоколи и уреди за регулирање на истиот, но во Европа од страна на Европската Унија
се развива унифициран и интероперабилен систем наречен ERTMS (European Rail Traffic
Management System), во чии рамки се наоѓа ETCS (European Train Control System), кој
покрај нултото ниво има три нивоа на функционирање и GSM – R (Global System for
Mobile Communications - Railway).
Доколку една железничка мрежа има вградено еден од овие системи за
регулирање на железничкиот сообраќај, истата значајно може да ја подобри својата
ефикасност во поглед на движењето на возовите.
За искористеноста на железничката инфраструктура адекватен показател
претставува пропусната моќ на пругите. Пропусната моќ на пругите, станиците и другите
постројки се изразува со број на возови во единица време. При тоа,доколку пругите и
станиците се високо оптоварени се јавува забавување и застој кои го продолжуваат
времето на патување на возовите, а со тоа и времето на превоз. Колку е поголем
степенот на искористеност на железничките пруги, станици, постројки и уреди, толку се
поголеми и доцнењата, а со тоа се намалува и квалитетот на превозната услуга.
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Пропусната моќ на пругата зависи од типот на графиконот, времето на возење на
возовите, станичните интервали и интервалот на следење, како и од бројот на колосеци
во станиците.
Пропусната моќ на делниците на пругите може да се пресмета на следниот начин
(9):
𝑁=

𝑀− 𝑀𝑠𝑝
𝑚

⇒𝑁 =

𝛼𝑝𝑠 [возови или парови на возови][ 5.9]

1440− 𝑇𝑝𝑟
𝑇𝑝𝑔

𝛼𝑝𝑠 [парови на возови][ 5.10]

Каде:
𝑀
𝑀𝑠𝑝

- општи капацитети на постројките,
- дел од капацитетите на постројките кои се трошат за сопствени
потреби и кои не се во непосредна врска со пропуштањето на возови,
m

𝛼𝑝𝑠
𝑇𝑝𝑟
𝑇𝑝𝑔
𝛼𝑝𝑠

- дел од времето кое се троши за опслужување на еден воз или пар на
возови,
- коефициент кој ја зема во предвид временската доверливост во
работата на техничките средства,
- време на траење на технолошкиот прекин,
- период на графиконот и
- коефициент на доверливост на техничките средства.

5.3. РАСПОЛОЖЛИВОСТ И СТРУКТУРА НА ВОЗЕН ПАРК

Возниот парк и неговата расположливост се едни од најважните критериуми за
определување на потенцијалите на еден железнички превозник, односно неговата
способност да прими на превоз и истиот да го реализира квалитетно и ефикасно.

5.4. ПОБАРУВАЧКА НА ТРАНСПОРТНА УСЛУГА

Побарувачката на транспортната услуга е поврзана со економската активност на
едно општество или држава. Поточно, доколку индустриското производство има добри
перформанси, тогаш и железничкиот транспорт паралелно се развива со него, односно
има нагорен тренд. Тоа е предизвикано од едноставна причина, што, индустриските
производи се најчесто во голема количина и со големи маси, посебно производите од
рударството и металургијата, кои пак се најпревезуваните видови на производи со
помош на железнички транспорт. Најпревезувани со железнички транспорт, бидејќи
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железницата има предност пред патниот транспорт со својата можност за масовен
превоз.
Доколку има раст на индустриското производство во определена економија или
во определен регион, тогаш и железничкиот транспорт ќе има свој пораст. Исто така,
доколку се знае дека определена индустриска гранка има раст и ѝ престои определен
тренд на раст, тогаш многу лесно може да се определат кои транспортни капацитети се
потребни и навремено да се пристапи во вложување во истите, со цел опслужување на
комитентите со транспортна услуга.

5.5. ВИДОВИ НА СТОКА (СТОКОВИ ТЕКОВИ)

Стоковите текови во една земја (внатрешни и меѓународни), исто така се важен
параметар за димензионирање на транспортните капацитети, преку одредување на
регионот на кој се планира оперативното дејствување на транспортните капацитети.
Железничкиот транспорт има компаративна предност во однос на другите видови
во масовните превози и превозите на големи релации се нејзини целни групи, па оттаму
јасно може да се забележи кои видови на стоки еден транспортен систем треба најчесто
да ги превезува и според тоа истиот да се димензионира.
Според практиката во оперативното работење на железниците, воспоставен е
таков ред што се ангажираат железнички транспортни капацитети од местото каде
стоките се товарат, односно од домашната железница, па затоа најчесто
димензионирањето на капацитетите се базира на стоковите текови во извоз и
внатрешниот транспорт.

5.6. ИНДУСТРИСКИ (СТОПАНСКО-ЕКОНОМСКИ) ТРЕНДОВИ
Индустриските (стопанските) трендови, со оглед на нивната значителна
динамичност и променливост, често можат да внесат несигурност во процесот на
планирање на капацитетите. Со оглед на тоа дека состојбите со побарувачката и
понудата на пазарите се менуваат од ден за ден, во процесот на анализа, со цел
димензионирање на трендови, можат да се земат следните параметри преку кои може
да се дефинираат стопанските трендови:


Планирани капацитети и производство. Планираните капацитети на
производствените капацитети и со тоа производството во една економија
во која железницата делува како дел од синџирот за логистика, врз база на
тоа во која насока се планира да се развиваат, можат позитивно или
негативно да влијаат на количините на капацитетите за транспорт, но и на
видовите на превозни средства. Овој параметар во комбинација со
анализата на видовите на стоки кои би се превезувале и нивните целни
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пазари, треба да претставуваат значаен фактор за димензионирање на
транспортните капацитети во железницата.
Слободни економски зони. Слободните економски зони претставуваат
специфичен збир на диверзифицирани производствени капацитети, каде
производите во најголем број се наменети за извоз од определената
економија. Во таква констелација, железницата како модалитет на
транспорт, многу често може да биде користена со оглед на можноста за
масовен превоз на долги релации. Во тој случај, важен сегмент би била
можноста за организација на збирен транспорт и постоењето на
инфраструктурни капацитети во зоната. Развивањето на ваквите зони има
влијание на распределувањето на транспортните капацитети по
железничката мрежа и нивниот квантитет.
Потреби за транспорт на соседните економии. Во економски средини кои
се наоѓаат на патот на големи стокови текови, односно коридори,
влијанието на овие стокови текови врз планирањето на видовите и
количините на транспортни капацитети е со голем импакт. Имено, со
анализата на овој сегмент, од пазарот на транспортни услуги и влијанието
на резултатите од таа анализа на одлуките за димензионирање на
капацитетите, се подобрува ефикасноста и ефективноста на транспортната
компанија и подобро искористување на капацитетите.

5.7. СОВРЕМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ

Европската комисија уште од 1991 година започнува да обрнува посебно
внимание на комбинираниот транспорт и на бенефициите кои ги нуди во рамките на
ефикасното искористување на системите на транспорт. За таа цел, Комисијата иницира,
поддржува и спроведува многу проекти кои имаат за цел што поголемо интегрирање на
комбинираниот транспорт во транспортните системи, при што ги вклучува и сите
релевантни институции кои се занимаваат со оваа проблематика. Затоа од голема
важност е да се даде акцент на изучувањето на оваа насока на современиот транспорт.
Комбиниран транспорт е современа технологија на транспорт. Се појавил како
рационално решение на сè построгите барања на корисниците на транспортните услуги
на пазарот.
Барањата на корисниците на транспортниот пазар значително се изменети.
Измените се однесуваат на давање комплетна транспортна услуга (анг. „Full Service
Packet”). Со други зборови, барањата на транспортниот пазар се однесуваат за
извршување транспорт „од врата до врата“ (анг. „door to door”). Затоа се појавиле нови
современи технологии на транспорт што можат да одговорат на тие барања. Тие се
огледаат низ мултимодалност (анг. „Multimodality“) и интермодалност (анг.
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„Intermodality“) во сообраќајот. Наместо терминот интермодалност, во сообраќајот на
овие простори често се употребува терминот комбиниран транспорт.
Мултимодалност значи да се има целосен поглед на сообраќајот, а не изолирано
разгледување само на еден вид транспорт.
Основен елемент на овој пристап е идентификација и признавање на
алтернативни методи на транспорт, како и признавање на тоа дека транспортот може
да користи и комбинирани видови:
 товарен превоз во поморските контејнери може да се движи по патишта, со
железница, море, со железница, а потоа повторно по патишта;
 по патувања на патници со воздухоплови, може да следи патување по патиштата, со
железница, со воздухоплови, железница и патишта.
Овој концепт е важен поради тоа што нуди пристап да се даде предност на
одржливи видови сообраќај, како што се железницата, копнените водени патишта (реки
и канали) и јавниот патнички сообраќај. Со други зборови, мултимодален транспорт
подразбира транспорт на стока и патници со помош на два или повеќе видови
сообраќај.
Интермодалност се однесува на товарен превоз и во однос на мултимодалност, од
суштинска разлика е користењето интермодални (товарно-манипулативни) единици
коишто можат да се превезуваат со повеќе видови сообраќај. Оттаму, интермодалниот
транспорт е систем што подразбира транспорт на стока „од врата до врата“ со примена
на најмалку два вида на сообраќај и без промена на интермодалната (товарноманипулативната) единица.
Интермодалниот транспорт, исто така е вклучен во терминот „комбиниран
транспорт“, кој во голема мера се користи во директивите на Европска унија, иако
постои мала разлика во значењето.
Комбинираниот транспорт е клучна карактеристика на транспортната политика на
ЕУ, бидејќи нуди современ пристап на поттикнување на користење повеќе видови
одржлив транспорт (железнички, речен, каналски). Оттаму, комбинираниот транспорт е
интермодален транспорт кај кого најголемиот дел од транспортот се исползува со
железница или со воден превоз, а почетно-завршните и собирно-дистрибутивните
операции се извршуваат со примена на средствата на патниот сообраќај.



Причини за појава на интермодализмот во транспортот се:
неможност на одредени видови транспорт да се поврзат инфраструктурно со повеќе
испраќачи и примачи (на пр. железнички и воден сообраќај),
големи трошоци на транспорт по единица стока на релации на одредени видови
транспорт (патен и воздушен сообраќај),
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заштита на стоката од оштетување и растурање при промена на видот на
транспортот,
заштита на животната средина од негативното влијание на стоката,
заштита на животната средина од негативното влијание на патниот сообраќај
(аерозагадување),
рационализација на потрошувачката и заштита на енергетските ресурси,
намалување на стоковите манипулации (товарање, истоварање) и забрзување на
протокот на стоката,
зголемување на сигурноста на испораката,
подобро искористување на транспортните средства (скратување на нивно
задржување на претоварните операции) и
полесно обележување, идентификација и следење на стоката.

При планирањето на транспортните капацитети потребно е да се води сметка
истите да овозможуваат реализација на транспорт со примена на современи
транспортни технологии, бидејќи трендовите на реализација на транспортот треба да
бидат флексибилни и прилагодливи на потребите за превоз, а современите транспортни
технологии го овозможуваат тоа.

5.8. КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ
5.8.1. Клучни детерминанти (индикатори) за квалитетот на
услугите

Железничкиот товарен превоз, како вид на услуга која ја нудат железничките
превозници, има повеќе експликативни карактеристики и сите тие во зависност од
стојалиштето од кое се набљудуваат, формираат различни групи на карактеристики,
како што се карактеристиките од (74):




Техничка природа (возни средства, организација на превозот...),
Економска природа (трошоци, профит, буџет...) и
Маркетинг природа (прилагодување на пазарот, задоволување
потрошувачите...).

на

Со оглед на тоа дека во овој труд фокусот е насочен кон истражувањето на
квалитетот на услугите во железничкиот превоз, во понатамошното излагање ќе бидат
анализирани карактеристиките на услугите во железничкиот превоз, од аспект на
маркетинг концептот.
Исто така, може да се спомне дека железничките услуги, како производ на
железничкиот систем, се карактеризираат со низа на обележја кои што во литературата
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се опишуваат со најразлични поими, како што се: карактеристики, особини, својства,
атрибути, параметри, перформанси, показатели, компоненти, елементи, димензии и сл.
За сите наведени поими може да се рече дека се синоними настанати во различни
времиња и од различни автори, со различни цели. Но, според маркетинг стојалиштето,
квалитетот на железничките услуги е збир на карактеристики чија вредност
соодветствува на барањата и очекувањата на корисниците. Меѓутоа, со оправданост се
поставува прашањето, која структура и вредност на карактеристиките на квалитетот
корисникот ги бара и ги очекува. Бидејќи се работи за квалитативни величини чии
вредности не можат експлицитно да ги искажат потребите, желбите, барањата и
очекувањата на корисниците, истите се дефинираат и формулираат на различни начини.
Главно, тоа се лингвистички величини од типот „мало“, „средно“, „големо“ или „многу
важно“, „важно“ и „малку важно“ и сл. Од таа гледна точка, доста е тешко да се
дефинираат системите и критериумите за оценување и вреднување на апсолутните
вредности и релативното значење на поединечните карактеристики.
Носителите на услуги редовно се соочуваат со наведените дилеми и прашања,
особено кога треба да одговорат на превозните барања и да ги задоволат потребите,
желбите и очекувањата на корисниците. Железничкиот систем мора да развива
постапки и методи на идентификација, утврдување, мерење и следење на квалитетот
на превозни услуги (75).
Рахаман Р.К. и Рахаман Mд. A, ги квантификуваат индикаторите на квалитетот на
услугите во железничкиот превоз и ги претвораат во квантитативни единици, кои што
понатаму би биле лесно мерливи. Истите автори, карактеристиките на железничкиот
превоз ги оценуваат со помош на доделени коефициенти на важност на секој атрибут,
при што се добива пондерирана средина, но сепак, процесот на доделување на
тежински коефициенти нема никаква база на која истите се воочуваат, туку зависат од
искуството на спроведувачот на тоа оценување, што пак претставува субјективна
метода.
Повеќето од анализите кои се прават за расветлување на потребите на
потрошувачите даваат резултати кои се квалитативни, односно, тешко може да се
претстават со бројки, т.е. да се кванитифицираат, па тие претставуваат лингвистички
варијабли кои што понатаму, со помош на некои други методи можат да се
трансформираат во мерливи единици (квантификација), по што следува повторното
враќање во квалитативен облик, што на некој начин претставува пообјективна метода
од претходната.
Квалитетот како карактеристика на железничкиот транспорт, посебно товарниот
може да се искористи како добра основа за определување на транспортните
капацитети, посебно ако се знае дека квалитетот вклучува низа на карактеристики кои
го детерминираат истиот. Како критериум за дефинирање на квантитетот и видот на
транспортните капацитети, може да биде искористен и квалитетот на услугите, бидејќи
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квалитетот го оценуваат корисниците, а транспортните капацитети се наменети за нив.
Затоа, од голема важност е да се знаат потребите на корисниците, како и квалитетот на
услугите кој тие го посакуваат, што се прави преку маркетинг истражувањето, со цел да
се дефинираат точните потреби и начинот на нивно задоволување.
Со подобрувањето на квалитетот на услугите, истовремено се очекува
побарувачката за тој тип на услуга да се зголемува, а со тоа и потребите за проширување
на капацитетите. Поради тоа и квалитетот може да се дефинира како аутпут на добро
организиран и ефикасен транспортен систем. Така, доколку железничките транспортни
капацитети добро се испланирани, тогаш еден од условите за понуда на добра и
квалитетна услуга се исполнети (76).

5.9. ТРОШОЦИ ЗА НАБАВКА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТРАНСПОРТНИ
КАПАЦИТЕТИ

Основната структура на трошоците се формира според носителите на процесите
на производство. Според тоа, транспортните трошоците можат да се поделат на
следниот начин (8):






Трошоци на средствата за работа:
o Амортизација,
o Одржување (инвестиционо и тековно).
Трошоци на предметите за работа:
o Погонска енергија и мазиво,
o Останати материјали и
o Пристап на инфраструктура.
Трошоци за надворешни услуги (или услуги од други).
Трошоци за работа:
o Лични доходи за работниците со придонеси,
o Дел од доходите за лични издатоци во врска со делувањето на
компанијата,
o Дел од доходите за општествени фондови (камати, придонеси, даноци и
други облици) и
o Дел од доходите за сопствени фондови.

Трошоците можат да се поделат според начинот на кој настануваат во транспортот
кај железничкиот превоз.
Во дефинирањето на ефикасноста директно се инволвирани и трошоците. Без
разлика за која категорија на трошоци се работи, тие директно ја детерминираат
ефикасноста. Се разбира дека сите категории на трошоци не влијаат подеднакво на
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ефикасноста, односно определени трошоци носат повеќе бенефиции, а некои помалку,
но јасно е дека, без трошоци нема ниту производство.
Покрај директните трошоци кои произлегуваат од експлоатацијата во
железничкиот превоз, постојат и индиректни трошоци кои се нарекуваат екстерни
трошоци.
Екстерните трошоци на определен вид на транспорт зависат од повеќе фактори.
Тие трошоци се дефинираат како трошоци кои настануваат надвор од определениот
сообраќаен систем, а се индиректно поврзани со неговото функционирање. Во
причините за тие трошоци може да се сместат:







Метеж на сообраќајници,
Сообраќајни незгоди,
Бучава,
Згадување на воздухот,
Промена на климата и
Дополнителни трошоци.

Секоја од овие причини директно влијае на зголемување на екстерните трошоци.
Така, со намалувањето на овие трошоци се зголемува ефикасноста на сообраќајните
системи, односно, одржливите сообраќајни системи кои ги држат на ниско ниво
предизвикувачите на екстерните трошоци се сметаат за ефикасни сообраќајни системи.
Може да се заклучи дека трошоците како параметар кој влијае на планирањето на
транспортните капацитети е еден од најважните критериуми за димензионирање на
капацитетите, од едноставна причина што без економска и финансиска оправданост не
е возможно било какво планирање на капацитети, посебно ако се знае дека
железничките капацитети чинат големи финансиски средства.
Кога се земаат предвид сите претходно споменати трошоци и на тоа се додадат
трошоците за инвестиција, односно трошоците за набавка на нови возни средства,
тогаш треба да се земаат предвид вкупните трошоци (Life Cycle Costs) за
димензионирање на капацитетите. Имено, овие трошоци во определениот
амортизационен период во процесот на експлоатација треба да бидат надополнети и
надминати, односно репродукцијата на вложените и потрошени средства да биде на
задоволително ниво.
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6. МОДЕЛИРАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ

КАПАЦИТЕТИ

ВО

Моделите во истражувањата се користат за приближно прикажување на реалните
системи или процеси и служат за подобро разбирање на истите, како и за согледување
на нивните перформанси при промените, сè со цел да се овозможи или да се направи
поефикасно управување со истите. За да не се експериментира „in vivo“, со
апроксимација на реалноста и земањето предвид на сите карактеристики на определен
систем и моделите можат да бидат од голема помош за подобро разбирање на
реалниот систем преку негово поедноставување. Притоа, било каква промена која се
планира да се направи на реален систем со помош на тестирање на моделите би чинела
многу помалку, а реалните системи да не бидат доведени во прашање. Моделите треба
да овозможуваат:





Опис на комплексни феномени,
Нивно подобро разбирање,
Комуникација на оние кои го решаваат проблемот и
Решавање на проблемот.

Притоа, бенефициите од моделот се:





Заштеда на време,
Лесна манипулација со карактеристиките на моделот,
Мали трошоци за изградба на моделот,
Мали трошоци за реализација на железничкиот систем (особено кога се
јавуваат грешки),
Можност да се провери одѕивот во случај на ризични и несигурни одлуки,
Можност да се анализираат големи и комплексни системи со неограничени
решенија,
Овозможуваат учење и тренинг, итн.





Постојат неколку типови на модели и тоа:






Ментални – се однесуваат на предвидување на последици на активности.
Мозокот постојано ги креира и ги користи полесно да ги поврзува фактите
и да го предвиди исходот на некое случување.
Материјални – овие модели се однесуваат на физички структури, како што
се структура на атом, молекули, ДНК итн.
Математички – се однесуваат на математичките равенки и правила.
Концептуални – се однесуваат на дијаграми на структура и логика на
работа на системи, процедури за работа итн.
Компјутерски – овозможуваат добивање на квантитативни резултати од
однесувањето на системот со помош на разни компјутерски јазици.
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Моделот може да се дефинира и како копија на реален систем и може да се
образува со еден или со комбинација на следните начини:





Физички објект (макета), зголемен или намален,
Апстрактен кога е претставен како математичка равенка,
Графички и
Компјутерски.

Моделите кои се однесуваат на симулација се нарекуваат симулациски модели,
додека моделирањето претставува процес на формирање на модел од набљудуваниот
реален систем. Додека пак, симулација претставува експериментирање на програмски
реализираниот модел.
Со оглед на тоа дека моделирањето на транспортните капацитети во
железничкиот транспорт претставува сложен процес кој ќе има задача да димензионира
дел од комплициран систем како што е железница, во оваа дисертација е создаден
хибриден модел кој вклучува неколку типови на модели, како што се ментален,
математички и компјутерски. Предмет на моделирање се железничките товарните
вагони како најважни, најзастапени и најскапи транспортни капацитети во товарниот
сообраќај.

6.1.

ОПШТО ЗА МОДЕЛИРАЊЕТО

Моделирањето и симулациите претставуваат низа на активности во изработката
на моделот на реалниот систем и негова подоцнежна симулација (Слика 6.1.). Моделот
и реалниот систем се разликуваат во тоа што кај реалниот систем влезните и излезните
величини се мерливи, додека пак, кај моделот влезните величини се зададени и се
обработуваат низ моделот како логичка замена на реалниот систем и на крајот,
излезните величини се пресметани величини.

Реален систем

Компјутер

Моделирање
(процес кој
претставува врска
помеѓу реалниот
систем и моделот)

Симулација (процес
кој претставува
врска помеѓу
моделот и
компјутерот)

Модел

Слика 6.1. Врски помеѓу реален систем, модел и компјутер
Целта на моделирањето е да се употребува модел наместо реален систем, заради
подобро разбирање на функционирањето на системот, анализа на влијанието на
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параметрите на моделот и оптимизација на операциите за обезбедување на ефикасно
управување со реалниот систем. Притоа, се избегнува опасноста на експериментирање
со реалниот систем, бидејќи тоа може да биде скапо, долготрајно, деструктивно, тешко
за повторување итн. Оттаму, моделот не треба да ја репродуцира реалноста во целост,
туку да ја искаже и формално да опише дел од структурата и однесувањето на системот
(67).
Поради сложеноста во оваа дисертација, за димензионирање на капацитетите во
железничкиот товарен транспорт се третирани два модели и тоа: 1) модел базиран на
fuzzy логика и 2) хибриден модел базиран на fuzzy логика и невронски мрежи.

6.2. ФОРМИРАЊЕ НА МОДЕЛ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ

Најдобриот начин на формирање на моделот за планирање на капацитетите се
базира на критериумите кои се употребуваат во процесот на определување на
капацитети и во реалниот систем. Со оглед на комплексноста на системот,
димензионирањето на моделот, како и неговото функционирање се одвива во две фази:
-

Димензионирање на видовите на капацитетите,
Димензионирање на квантитетот на капацитетите.

Димензионирањето на првата фаза на моделот се базира на низа критериуми,
детерминирани како највлијателни од страна на анкетираните експерти. Откако беа
дефинирани критериумите за определување на видовите на капацитети, со помош на
истражување (анкетирање) на целна група на експерти, пристапено е кон нивно
квантифицирање. Квантификацијата е направена со помош на методот на fuzzy логика.
Во оваа дисертација за димензионирање на транспортните капацитети во товарниот
сообраќај по вид, структура и количина се претставени два модели: fuzzy и хибриден
модел.

6.2.1. Идентификување (дефинирање) на критериуми за формирање
на модел за планирање и димензионирање на транспортни капацитети

За дефинирање на критериумите врз база на кои ќе се формира моделот за
планирање и димензионирање на транспортните капацитетите во железничкиот
товарен сообраќај, применета е Делфи метода на групно одлучување.
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Делфи методата ги проучува и дава прогноза за неизвесните или можни идни
ситуации за кои не сме во состојба да пронајдеме објективни статистички законитости,
да формираме модел или да примениме некоја формална метода. Тоа се феномени кои
е тешко да се кванитифицираат, бидејќи главно се од квалитативната природа, односно
за истите не постојат доволно статистички податоци врз основа на кои би се извршило
проучување.
Делфи методата е една од основните методи за прогнозирање и претставува
најпозната и најкористена метода за експертски оцени. Методата на експертски оцени
претставува значајно подобрен класичен начин за добивање на прогнози, врз основа на
заедничка констатација на група на експерти за проучување на определен феномен. Со
други зборови, се работи за методолошки организирано користење на знаењата на
експертите со цел на предвидување на идни состојби, односно феномени.
Оваа метода е базирана на посредно колективно испитување, но со повратна
врска и се состои од осум чекори:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Избор на задачата за прогноза, дефинирање на основни прашања и подрачја
за истите,
Избор на експерти,
Подготовка на анкетни листови,
Доставување на анкетните листови на експертите,
Собирање и вреднување на одговорите,
Анализа и интерпретација на одговорите,
Повторување на испитувањето и
Интерпретација на одговорите и поставување на конечни прогнози.

Предности на Делфи методата се:





Опфаќа голем број на испитаници,
Изјавите на експертите се објективни, бидејќи до крајот на испитувањето не
ги знаат одговорите на другите,
Можно е да се испитува мислењето и ставот на поединците, наспроти некоја
задача и
Методата го зајакнува чувството на заемност (припадност) и поттикнува на
размислување за иднината на организацијата.

Недостатоци на Делфи методата се:





Успехот на методата зависи единствено од учесниците во експертскиот
панел,
Сложена постапка за спроведување,
Неможност за егзактно утврдување на бројот на учесници во експертскиот
панел и
Долго времетраење на испитувањето.
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Согласно правилата на Делфи методата, доставените прогнози од првиот круг
статистички се обработуваат и доколку ги прифатат мислењата на другите, повторно се
испраќаат на експертите да извршат евентуални корекции. Карактеристично е дека
повеќето експерти остануваат при своите првобитни прогнози.
Во периодот од 13.05.2014 до 20.05.2014 година спроведена беше анкета (ПРИЛОГ
4. АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ
НА ВИДОВИ НА КАПАЦИТЕТИ) на 28 експерти за железнички сообраќај и транспорт од
различни земји во Европа. Анкетирани се лица кои повеќе години се занимаваат со
железнички сообраќај и транспорт и кои секојдневно се среќаваат со проблемите,
слабостите, но и позитивните аспекти на железничкиот систем. Иако се работи за
диверзификувана група на експерти од различни земји во Европа, сите тие директно се
вклучени во функционирањето на железничкиот систем. Подоцна, по предочувањето на
резултатите од првиот круг на анкета, беше спроведен и втор круг. Анкетираните
експерти во вториот круг не го променија своето мислење од првиот круг. Согласно
правилата на Делфи методот, во вакви ситуации не се спроведува трет круг.
За да се има подобра слика за тоа за каква структура на експерти се работи, во
продолжение претставени се податоците за нивната поврзаност и компетентност.
32%
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0% 0%

4% 4%
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Слика 6.2. Структура на анкетирани експерти по земји од каде доаѓаат
Од претходната слика (Табела 6.2) може да се забележи дека најголем дел од
експертите доаѓаат од ЕУ и опкружувањето укажува на поволен избор на примерок.
На слика (Табела 6.2) прикажана е образовната структура на испитаните експерти,
каде јасно се забележува дека се работи за високо образовани лица кои се експерти во
оваа област, што е и прикажано на Слика 6.3. Од Слика 6.4 може да се види дека полето
на експертиза на анкетираните експерти е во голема корелација со обработената
проблематика во оваа дисертација, т.е. со планирање на транспортни капацитети во
железничкиот сообраќај. Освен тоа, важно е да се каже дека просечното работно
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искуство на анкетираните експерти изнесува 18,8 години. Сето тоа укажува на фактот
дека избраната група е репрезентативна (релевантна) за предметното истражување.

5
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Слика 6.4. Поле на експертиза

Спроведената анкета е базирана на дефинираните параметри во поглавје 5 на оваа
дисертација, каде се опфатени сите аспекти на влијание на железничкиот транспорт, а
со тоа и на капацитетите за превоз. Истата беше конструирана на начин да даде одговор
на прашањето, кои параметри, кои влијаат на планирањето и димензионирањето на
капацитетите, се круцијални врз база на кои треба да се определуваат транспортните
капацитети.
Експертите имаа можност да ја оценат важноста на секој параметар поединечно
во однос на нивното влијание на процесот на димензионирање на видовите на
капацитетите во железничкиот товарен транспорт. Врз база на одговорите на експертите
во однос на овој дел, добиени се следните резултати кои претставуваат збир на сите
оцени по определени критериуми од сите анкетирани експерти (Слика 6.5).
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Слика 6.5. Збир на оценки по определени критериуми од анкетираните
експерти
Понатаму, во прашалникот, од експертите е побарано да се определат за 3
најважни критериуми во поглед на определувањето на видовите капацитети во
железничкиот товарен транспорт. Резултатите од нивните одговори се претставени на
Слика 6.6. Од сите одговори на експертите, како најважни критериуми за определување
на транспортните капацитети и нивно димензионирање, се издвојуваат: побарувачката
на услуги, видови на стоки, расположливост на железничката мрежа и индустриските
трендови (стопанско-економски).
Побарувачката на услугите и индустриските трендови директно влијаат на
квантитетот и видот на транспортните капацитети. Видовите на стоки, односно нивните
карактеристики, директно ги детерминираат видовите на транспортните капацитети,
додека расположливоста на железничката мрежа има влијание на достапноста, а со тоа
и на избор на железничкиот транспорт на пазарот, кој пак на крај се имплицира преку
побарувачката на железничките услуги. Во моделот е инкорпориран постојниот степен
на расположливост на железничката инфраструктура. Зголемувањето на степенот на
расположливоста на железничката инфраструктура, пред сè, преку градење на нови
пруги, па и модернизација на постојните,
бара значителни инфраструктурни
вложувања, но и значително време за реализација на истите. Со оглед дека
планирањето и димензионирањето на транспортните капацитети се работи обично за
83

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

среднорочен период (со оглед на експлоатациониот век) и оперативно, критериумот на
расположливоста на железничката инфраструктура не е вграден во моделот.
Трошоци за набавка и експлоатација
Квалитет на услуги
Нови транспортни технологии
Индустриски трендови
Видови на стоки
Побарувачка за услуги
Сопственост на вагони
Вагонски парк
Влечни капацитети
Железничка мрежа
Вклученост на ИТ технологии
Вид на сообраќај
Структура на компанијата и менаџмент
Човечки ресурси
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Слика 6.6. Најважни критериуми за определување на видови на капацитети

6.3. МОДЕЛИРАЊЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ТОВАРНИ КАПАЦИТЕТИ

Одлучувањето во процесот на избор на вид, серија и количина на транспортни
капацитети во железничкиот транспорт се одвива во средина, каде целите и
ограничувањата не се прецизно дефинирани. Вештачка интелигенција е техника која
овозможува решавање токму на вакви проблеми кои содржат во себе неодреденост и
неизвесност. Од тие причини, во дисертацијата за димензионирање на транспортните
товарни капацитети е применета техниката на fuzzy логика и хибриден невро-fuzzy
концепт.
Fuzzy логиката во голема мерка прераснува во замена на конвенционалните
техники во голем број на апликации и инженерски системи, посебно во областите на
управување со процесите. Најчесто се користи за моделирање на сложени системи во
кои со примената на други методи многу тешко може да се утврди меѓу зависност
помеѓу поединечни променливи (7).
Со комбинацијата на Fuzzy логика и невронски мрежи настанува хибриден концепт
кој во принцип се заснова на fuzzy систем, а невронската мрежа служи за подобрување
на перформансите и функцијата на припадност. Управувањето врз база на Fuzzy
логиката или невро-fuzzy концептот, обезбедува формална методологија на
претставување, манипулација и имплементација на човечкото хевристичко предзнаење
за тоа, како да се управува со одреден систем.
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Во дисертацијата се развиени два модели за димензионирање на капацитетите во
товарниот железнички транспорт, во овој случај модел за димензионирање на видовите
и количината на серии на вагонскиот парк, односно димензионирање на неговата
структура и обем. Создадените модели можат да се користат за донесување оперативни
(планирање на превоз според побарувачка за превоз на пазарот) и стратешки одлуки
(предвидување на побарувачката во иднина). Моделите се применети на примерот на
Македонски Железници Транспорт АД Скопје (МЖТ), железнички оператор чија основна
дејност е превоз на патници и стока во национални и интернационални рамки.
Моменталниот начин на планирање и димензионирање на капацитетите во
товарниот транспорт во МЖТ се извршува на начин прикажан на Слика 6.7.

Анализа на пазар
Информации од клиенти

Изработка на план за
нареден период (видови
и количини на стока)

Информација за состојба
на постоечки возен парк

Изработка на план за потребни
капацитети за нареден период (серија
и количина)

Одлука на Управен одбор
(набавка, изнајмување,
пренамена, отпис...)

Слика 6.7. Тек на процесот на димензионирање на транспортните
капацитети
Класичните модели за управување и планирање на транспортните капацитети се
базираат на идеализиран случај во кој е претставена побарувачката како константа која
е добиена како резултат на статистички пресметки за претходен период и проценка на
стручни лица кои се инволвирани во процесот на планирањето. Меѓутоа, претпоставката
дека побарувачката е константна не одговара на реалните услови во кои се зема
предвид, главно, реализираниот превоз кој е доста променлив, но не и изгубениот
превоз заради недостаток на транспортни капацитети и неквалитетна услуга. Од тие
причини, во моделите претставени во оваа дисертација се интегрирани повеќе влезни
променливи од различни аспекти.
Моделите ФЛНМ-МЖТ можат да се користат за анализа и проценка на количината
и видовите на транспортни капацитети (товарни вагони) и можат да укажат какви
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видови на стока и количини на стока ќе бидат распределени по одредени серии и
потсерии на вагони.
Модели ФЛНМ-МЖТ се:
1. Модел за димензионирање на капацитети во товарен транспорт со примена на
Fuzzy логика (ФЛ) и
2. Модел за димензионирање на капацитети во товарен транспорт со примена на
хибриден невро-fuzzy концепт (ХНФ).
На Слика 6.8 прикажана е структурата на развиениот модел ФЛ. ФЛ моделот го
разработува проблемот на одредување на оптимална композиција на товарниот
вагонски парк, преку одредување на оптимален микс и одредување оптимална
големина на товарниот вагонски парк. Истиот се спроведува преку метод на повеќекритериумско одлучување и се решава со примена на Fuzzy-аналитички хиерархиски
процес. Влезните променливи на моделот се: видот на стоката која треба да се
транспортира, количината на стоката и нејзините технички карактеристики. Излезниот
резултат на овој модел се серијата, потсеријата и количината на вагоните
(транспортните капацитети) во кои стоката треба да се транспортира. Моделот
функционира на тој начин што врз база на вредностите на влезните променливи и
дефинираните правила во моделот се добиваат излезните вредности. Со други зборови,
влезните променливи, како видови и количина на стока, со своите технички
карактеристики директно ги определуваат серијата, потсеријата и количината на
товарните вагони. Начинот на кој овие влезни променливи влијаат на излезните
променливи е дефиниран со правилата на Fuzzy моделот.

Вид на стока

Количина на стока

Правила на
моделот ФЛ

Излез

Серија, подсерија
и количина на
товарни вагони

Технички
карактеристики на
стока

Слика 6.8. Структура на моделот ФЛ
На Слика 6.9. прикажана е структурата на моделот ХНФ. Овој модел го разработува
проблемот на одредување на оптимална композиција на товарниот вагонски парк и е
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поделен на два дела и тоа, одредување на оптимален микс и одредување оптимална
големина на товарниот вагонски парк. Првиот дел се обработува преку метод на повеќекритериумско одлучување и го решава со примена на Fuzzy-аналитички хиерархиски
процес. Решението на овој дел се состои од најсоодветни типови на вагони за превоз на
стока. Во вториот дел решението на проблемот за големината на возниот парк се добива
преку модел на Fuzzy=Невронско повеќе-слојно оптимизирање на големината на
возниот парк, преку задоволување на побарувачката и минимизирање на вкупниот
трошок.
Влезните променливи на моделот се истите променливи како и кај моделот на
Fuzzy логика (ФЛ) и се структурирани на ист принцип, во ист интерфејс. Тие податоци,
заедно со податоците за тренинг кои се добиени од функционирањето на реалниот
систем на МЖТ, се преработуваат низ невронската мрежа, од каде со помош на
дефинираните правила се добиваат излезните резултати врз чија база подоцна
моделот, на основа на креираниот алгоритам на учење, ги проверува податоците во
невронската мрежа. Добиените резултати се базирани на претходно акумулирано
знаење, кое е основа на вештачката интелигенција во ваквите модели.

Вид на стока
Податоци за
тренинг

Неуронска
Мрежа

Правила

Количина на
стока

Технички
карактеристики
на стока

Излез (одлука)
Серија, подсерија и
количина на товарни
вагони

Алгоритам на
учење

Слика 6.9. Структура на моделот ХНФ
Одредувањето и димензионирањето на транспортните капацитети во
железничките компании не е само менаџерски проблем, туку истите имаат влијание и
врз други области, во рамки на функционирање на една компанија. Од сообраќаен
аспект, на димензионирањето на транспортните капацитети треба да се посвети
особено влијание, со оглед на тоа дека од истите, во голема мерка зависат и
ефикасноста и ефективноста на функционирањето на железничкиот систем во целина.
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Моделите ФЛНМ-МЖТ се развиени на теоријата на fuzzy логиката и невро-fuzzy
концептот на вештачка интелигенција. За формирање на моделот користено е
искуството на експертите и податоците од работењето на железницата за определените
серии и потсерии на вагони. Моделот е развиен со помош на програмскиот пакет
MATLAB. MATLAB е софтверски пакет кој се користи за пресметки во рамките на
техничките науки и истиот е базиран врз основа на математички алатки и има голема
примена во инженерските дисциплини. Во рамките на овој софтвер постојат различни
алатки (методи) наменети за решавање на проблеми во определени области. За
развојот на fuzzy моделот (ФЛ) користена е алатката Fuzzy Logic Toolbox, додека за
хибридниот невро-fuzzy моделот (ХНФ) користена е алатката Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference System (ANFIS Editor) и Fuzzy LogicToolbox.

6.3.1. Модел за димензионирање на капацитетите во товарниот
транспорт со примена на Fuzzy логика (ФЛ)

Основниот проблем во процесот на формирање на моделот со примена на fuzzy
логика за димензионирање на транспортните капацитети, е одредување на базата на
fuzzy правилата и параметрите на функциите на припадност. За дефинирање на
правилата користени се податоци добиени со анкетирање на експерти за железнички
сообраќај и транспорт. Знаењето на експертите во процесот на одредување на видот,
количината на транспортните капацитети е изразено со одреден број на лингвистички
променливи.
Изборот на видот и параметрите на функцијата на припадност е спроведен
базирано на позитивните искуства на определени автори и субјективните процени на
авторите. Со преглед на литературата, утврдено е дека примената на функцијата на
припадност со Гаусов облик постигнува најголема прецизност на излезните резултати.
Затоа во моделот е генериран овој облика на крива. Нејзините параметри се одредени
врз основа на субјективна проценка. Интервалот на големината на влезните и излезните
променливи се дефинирани врз основа на количините на вистинските вредности во
рамките на системот на МЖТ. Единствено предвид не се земени вредностите на обртот
на вагоните, како и степенот на имобилизација на истите. Односно, овие два
критериуми за секоја серија и потсерија на вагони имаат различна вредност на овие два
критериуми и истите влијаат само на зголемување на бројот на потреби капацитети од
определената серија на вагони.
Моделот е базиран на Мамдани системот на Fuzzy логиката и min-max методите
на директно заклучување, додека за процесот на дефазификација применет е методот
на центроиди. Моделот е тестиран за најзастапените серии и потсерии на товарни
вагони по групи (отворени, затворени, плато и специјални), кои се добиени врз база на
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сочинета матрица на коресподенција „вид на стока - вид на вагон“ (табела 6.1) на
Македонски Железници Транспорт АД. Набљудуваните серии и потсерии по групи на
вагони се карактеристични и кај другите поголеми железнички превозници.
Реден
број на
групата
I

II

III

IV

V

Табела 6.1. Серии на вагони
Заеднички карактеристики на
Вид на вагон
хомогената група
Масовни стоки во растресита состојба,
отпорни на атмосферски влијанија:
јаглен,
кокс,
руда,
неметали,
минерални
суровини,
градежен
материјал, шеќерна репа итн.
Прашкасти и зрнести материјали во
ринфузна состојба осетливи на
атмосферски влијанија: цемент, вар,
гипс, ѓубрива, житарки, глина, мелени
материјали и др.
Амбалажирана стока на палети или без
палети која е осетлива на надворешни
влијанија: производи од прехранбена
индустрија, пијалаци, производи од
хемиска индустрија и слични гранки,
производи од текстилна индустрија,
цемент во вреќи, бела техника,
покуќнина, волна, дрво и друго.
Стока од асортиманот на производство
на
метали:
носачи,
челични
конструкции, шини, бетонско железо,
челик во зрно и други тешки предмети,
како и дрво и граѓа.
Контејнери, патни возила, градежна и
земјоделска механизација, возила со
гасеници и друго.

Серија на
вагон

Отворени вагони Е, F
од стандарден или
нестандарден тип

Затворени вагони G, T, U
од стандарден и
специјален тип од
група
останати
вагони
Затворени вагони G, H, T
од стандарден и
специјален тип

Плато вагони од R, S, E
стандарден
и
специјален
тип,
отворени вагони од
стандарден тип
Плато вагони од K, R, S, L
стандарден
и
специјален тип

6.3.1.1. Fuzzy модел за димензионирање на група на отворени товарни
вагони како транспортни капацитети (Модел ФЛ)

Fuzzy моделот за димензионирање на групата отворени вагони (Eas, Eanos, Fad)
има пет влезни променливи: јаглен/лигнит, руди од обоени метали, дрво, старо
железно и толчаник. Секоја променлива од fuzzy моделот има три лингвистички
вредности. Исто така, излезните променливи за секоја серија на отворени вагони има
три вредности Слика 6.10.
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Влезната променлива јаглен/лигнит ги има следните вредности: „мала количина
јаглен“ - (МКЈ), средна количина јаглен (SKJ) и голема количина јаглен (GKJ). Вредностите
на влезните променливи кои се однесуваат на рудите од обоени материјали се
претставени како: мала количина руда (MKR), средна количина руда (SKR) и голема
количина руда (GKR). Кога се во прашање променливите кои се однесуваат на дрво, како
стока, тие ги имаат следните лингвистички вредности: мала количина дрво (MKD),
средна количина дрво (SKD) и голема количина дрво (GKD). Истото важи и за старо
железо и толчаник: мала количина старо железо (MKS), средна количина старо железо
(SKS) и голема количина старо железо (GKS) и мала количина толчаник (MKТ), средна
количина толчаник (SKТ) и голема количина толчаник (GKТ).

Слика 6.10. Fuzzy систем за димензионирање ФЛ за отворени вагони од сериите
Eas, Eanos и F
Со фазификација, реалните вредности кои во период од последните пет години се
појавувале на годишно ниво, се пресликани во функции на припадност во следните
интервали (во 1000 тони): јаглен/лигнит [0-300], руди од обоени метали [0-700], дрво [0100], старо железно [0-100] и толчаник [0-100]. Интервалот на сите излезни променливи
Eas, Eanos и F изнесува [0-50] вагони.
Вредноста на влезните и излезните променливи имаат Гаусова функција на
припадност, која се дефинира како:
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𝜇𝐴 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−𝑐)2
2𝜎2

6.1

Гаусовиот фази број се опишува со два параметри A = (σ, c). Првиот број ги
претставува левата и десната дистрибуција на гаусовата крива во должина на апцисата,
а вториот број ја претставува вредноста во која Гаусовата крива има вредност 1 на
апцисата. Додека пак, Гаусовата комбинирана крива со двоен центар се опишува со
четири броеви и кај која првите два броја ја опишуваат левата страна од функцијата, а
другите два, десната страна на функцијата.
Функциите на припадноста на влезните fuzzy променливи за јаглен и лигнит во
1000 тони се дефинирани со следните параметри: МКЈ [50 -15 50 15], SKJ [50 125 50 175]
и GKJ [50 285 50 315] за x ϵ [0, 300] (Слика 6.11 а).
𝜇𝑀𝐾𝐽 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−15)2
5000

𝜇𝑆𝐾𝐽 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−125)2
5000

𝜇𝐺𝐾𝐽 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−285)2
5000

6.2

Функциите на припадност на влезните fuzzy променливи за руда за обоени метали
во 1000 тони се дефинирани со следните параметри: MKR [100 -35 100 35], SKR [100 315
100 385] и GKR [100 665 100 735] за x ϵ [0, 700] (Слика 6.11. б):
𝜇𝑀𝐾𝑅 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−35)2
20000

𝜇𝑆𝐾𝑅 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−315)2
20000

𝜇𝐺𝐾𝑅 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−665)2
20000

6.3

Функциите на припадност на влезните променливи за дрвото 1000 тони се
дефинирани со следните параметри: MKD [10 -5 10 5], SKD [10 45 10 55] и GKD [10 95 10
105], за x ϵ [0, 100] (Слика 6.11. в):
𝜇𝑀𝐾𝐷 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−5)2
200

𝜇𝑆𝐾𝐷 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−45)2
200

𝜇𝐺𝐾𝐷 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−95)2
200

6.4

Функциите на припадноста на влезните променливи за старо железо во 1000 тони
се дефинирани со следните параметри: MKS [10 -5 10 5], SKS [10 45 10 55], GKS [10 95 10
105], за x ϵ [0, 100] (Слика 6.11. г):
𝜇𝑀𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−5)2
200

𝜇𝑆𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−45)2
200

𝜇𝐺𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−95)2
200

6.5

Функциите на припадноста на влезните променливи за толчаник во 1000 тони се
дефинирани со следните параметри: MKT [10 -5 10 5], SKT [10 45 10 55], GKT [10 95 10
105], за x ϵ [0, 100] (Слика 6.11. д):
𝜇𝑀𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−5)2
200

𝜇𝑆𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−45)2
200

𝜇𝐺𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−95)2
200

6.6
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a)

б)

в)

г)

д)

ѓ)

е)

ж)

Слика 6.11. Функции на припадност на Fuzzy множествата: a) Јаглен/лигнит, б)
Руди од обоени метали, в) Дрво, г) Старо железно, д) Толчаник, ѓ) Eas, е) Еanos и ж) F
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Функциите на припадноста на излезните променливи за серија Eas, во количина на
коли, се дефинирани со следните параметри: MKEas [9 -3 9 3], SKEas [9 23 9 28], GKEas [9
48 9 53],за x ϵ [0, 50] (Слика 6.11. ѓ):
𝜇𝑀𝐾𝐸𝑎𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−3)2
162

𝜇𝑆𝐾𝐸𝑎𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−23)2
162

𝜇𝐺𝐾𝐸𝑎𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−48)2
162

6.7

Функциите на припадноста на излезните променливи за серија Eanos, во количина
на коли, се дефинирани со следните параметри: MKEanos [9 -3 9 3], SKEanos [9 23 9 28],
GKEanos [9 48 9 53], за x ϵ [0, 50] (Слика 6.11. e):
𝜇𝑀𝐾𝐸𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−3)2
162

𝜇𝑆𝐾𝐸𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−23)2
162

𝜇𝐺𝐾𝐸𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−48)2
162

6.8

Функциите на припадноста на излезните променливи за серија F, во количина на
коли, се дефинирани со следните параметри: MKF [9 -3 9 3], SKF [9 23 9 28], GKF [9 48 9
53], за x ϵ [0, 50] (Слика 6.11. ж):
𝜇𝑀𝐾𝐹 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−3)2
162

𝜇𝑆𝐾𝐹 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−23)2
162

𝜇𝐺𝐾𝐹 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−48)2
162

6.9

Во fuzzy моделот ФЛ за димензионирање на капацитети, во случајов вагони од
отворен тип, постојат пет влезни променливи од кои сите имаат по 3 вредности и за
истите е дефинирано 21 fuzzy (Слика 6.12).
Во дисертацијата, за дефзификација е применет методот на центроид. Резултатот
од дефазификацијата на моделот ФЛ за групата на отворени вагони е избор на една
вредност на излезните променливи (Слика 6.12).

Слика 6.12. Дефазификација за моделот ФЛ за група на отворени вагони (Eas,
Eanos и F)
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На Слика 6.13. претставен е графички приказ за излезните променливи за
различните серии на вагони во зависност од влезните променливи.
a)

б)

в)

Слика 6.13. Графички приказ на излезните променливи за транспортни
капацитети, како отворена група на вагони, во зависност од: a) Руди од обоени
материјали и јаглен за Eas, б) Толчаник и руди за обоени метали за Eanos и в)
Толчаник и старо железо за F
Моделот ФЛ за отворена група на вагони е тестиран на 10 примероци (10 месечни
податоци) од статистичкиот извештај на МЖТ за познати влезни големини. Од
наредните слики може да се забележи голема разлика помеѓу резултатите од
оперативните одлуки и резултатите добиени со ФЛ моделот.
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Слика 6.14. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy
моделот ФЛза Eas вагон
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Слика 6.15. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy
моделот ФЛ за Eanos вагон
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Слика 6.16. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy
моделот ФЛ за F вагон
Анализата на валидноста на резултатите на моделот ФЛ за група на отворени
вагони, е извршена врз основа на просечна релативна грешка од добиените резултати,
во однос на реалните резултати, од реалниот систем. Од тестирањето на 10 примероци
од податоци добиени од статистиката од МЖТ, добиената просечна релативна грешка
за Eas вагоните е 39,5%, за Eanos вагоните изнесува 27,8%. додека пак за F вагоните
изнесува 5,8%. Врз основа на оваа анализа може да се каже дека експертскиот систем
за димензионирање на капацитетите со помош на fuzzy покажува значителна
статистичка грешка која не може да биде отфрлена.
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Стандардна девијација Eas (ФЛ)
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Стандардна девијација Eanos (ФЛ)
60
50
40
30
20

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

11

Стандардна девијација F (ФЛ)
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Слика 6.17. Релативна стандардна девијација за група на отворени вагони за
модел ФЛ [%]
6.3.1.2. Fuzzy модел за димензионирање на група на затворени товарни
вагони како транспортни капацитети (Модел ФЛ)

Fuzzy моделот за димензионирање на групата затворени вагони (Habis и Tad) има
четири влезни променливи: жито, шеќер, хартија и разни стоки. Секоја променлива од
fuzzy моделот има четири лингвистички вредности. Исто така, излезните променливи за
секоја серија на затворени вагони имаат четири вредности (Слика 6.18).
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Влезната променлива жито ги има следните вредности: нулта количина жито
(NKZ), мала количина жито (MКZ), средна количина жито (SKZ) и голема количина жито
(GKZ). Вредностите на влезните променливи кои се однесуваат на шеќер се претставени
како: „нулта количина шеќер“ - (NKS), мала количина шеќер (MKS), средна количина
шеќер (SKS) и голема количина шеќер (GKS). Што се однесува до променливите кои се
однесуваат на хартија како стока, тие ги имаат следните лингвистички вредности: нулта
количина хартија (NKH), мала количина хартија (MKH), средна количина хартија (SKH) и
голема количина хартија (GKH). Истото важи и за разни стоки и таму се јавуваат четири
нивоа на лингвистички вредности и тоа: нулта количина на разни стоки (NKR), мала
количина разни стоки (MKR), средна количина разни стоки (SKR) и голема количина
разни стоки (GKR).

Слика 6.18. Fuzzy систем за димензионирање ФЛ за затворени вагони од
сериите Tad и Habis
Со фазификацијата, реалните вредности кои во период од последните пет години
се појавувале на годишно ниво, се пресликани во функции на припадност во следните
интервали (во тони): жито [0-80], шеќер [0-300], хартија [0-300] и разни стоки [0-300].
Интервалот на излезните променливи Тad и Habis изнесува [0-30] и [0-50] вагони
соодветно.
Функциите на припадноста на влезните променливи за жито во 1000 тони се
дефинирани со следните параметри: NКZ [10 -3 10 3], МКZ [10 24 10 30], SKZ [10 51 10
56] и GKZ [10 78 10 83] за x ϵ [0, 80] (Слика 6.19. а).
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−(𝑥−3)2
200

𝜇𝑁𝐾𝑍 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−24)2
200

𝜇𝑀𝐾𝑍 (𝑥) = 𝑒

𝜇𝑆𝐾𝑍 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−51)2
200

6.10
𝜇𝐺𝐾𝑍 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−78)2
200

Функциите на припадноста на влезните променливи за шеќер во 1000 тони се
дефинирани со следните параметри: NКS [34 -10 34 10], МКS [34 90 34 110], SKS [34 190
34 210] и GKS [34 290 34 310] за x ϵ [0, 300] (Слика 6.19. б).
𝜇𝑁𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−10)2
2312

𝜇𝑀𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−90)2
2312

𝜇𝑆𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−190)2
2312

6.11
𝜇𝐺𝐾𝑆 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−290)2
2312

Функциите на припадноста на влезните променливи за хартија во 1000 тони се
дефинирани со следните параметри: NКH [34 -10 34 10], МКH [34 90 34 110], SKH [34 190
34 210] и GKH [34 290 34 310] за x ϵ [0, 300] (Слика 6.19. в).
𝜇𝑁𝐾𝐻 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−10)2
2312

𝜇𝑀𝐾𝐻 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−90)2
2312

𝜇𝑆𝐾𝐻 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−190)2
2312

6.12
𝜇𝐺𝐾𝐻 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−290)2
2312

Функциите на припадноста на влезните променливи за разни стоки во 1000 тони
се дефинирани со следните параметри: NКR [34 -10 34 10], МКR [34 90 34 110], SKR [34
190 34 210] и GKR [34 290 34 310] за x ϵ [0, 300] (Слика 6.19. г).
𝜇𝑁𝐾𝑅 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−10)2
2312

𝜇𝑀𝐾𝑅 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−90)2
2312

𝜇𝑆𝐾𝑅 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−190)2
2312

6.13
𝜇𝐺𝐾𝑅 (𝑥) = 𝑒
a)

−(𝑥−290)2
2312

б)
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в)

г)

д)

ѓ)

Слика 6.19. Функции на припадност на Fuzzy множествата: a) Жито, б) Шеќер,
в) Хартија, г) Разни стоки, д) Tad и ѓ) Habis

Функциите на припадноста на излезните променливи за серија Tad, во број на
коли, се дефинирани со следните параметри: NKTad [4 -1 4 1], MKTad [4 9 4 11], SKTad [4
19 4 21], GKTad [4 30 4 30], за x ϵ [0, 30] (Слика 6.11. д):
𝜇𝑁𝐾𝑇𝑎𝑑 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−1)2
32

𝜇𝑀𝐾𝑇𝑎𝑑 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−9)2
32

𝜇𝑆𝐾𝑇𝑎𝑑 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−19)2
32

6.14
𝜇𝐺𝐾𝑇𝑎𝑑 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−30)2
32

Функциите на припадноста на излезните променливи за серија Habis, во број на
коли, се дефинирани со следните параметри: NKHabis [6 -2 6 2], MKHabis [6 15 6 19],
SKHabis [6 32 6 35], GKHabis [6 49 6 52], за x ϵ [0, 50] (Слика 6.11. ѓ):
𝜇𝑁𝐾𝐻𝑎𝑏𝑖𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−2)2
72

𝜇𝑀𝐾𝐻𝑎𝑏𝑖𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−15)2
72

𝜇𝑆𝐾𝐻𝑎𝑏𝑖𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−32)2
72

6.15
𝜇𝐺𝐾𝐻𝑎𝑏𝑖𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−49)2
72
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Во fuzzy моделот ФЛ за димензионирање на капацитети, во случајов вагони од
затворен тип, постојат четири влезни променливи од кои сите имаат по 4 вредности и за
истите се дефинирани 33 fuzzy (Слика 6.20).
Резултатот од дефазификацијата на моделот ФЛ за групата на затворени вагони е
избор на една вредност на излезните променливи (Слика 6.20).

Слика 6.20. Дефазификација за моделот ФЛ за група на затворени вагони (Tad,
и Habis)
На Слика 6.21. претставен е графички приказ за излезните променливи за
различните серии на вагони во зависност од влезните променливи.
a)

б)
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Слика 6.21. Графички приказ на излезните променливи за транспортни капацитети како
група на затворени вагони во зависност од: a) Жито и шеќер за Tad, б) Разни стоки и
хартија за Habis

Моделот ФЛ за затворена група на вагони е тестиран на 11 примероци (11 месечни
податоци) од статистичкиот извештај на МЖТ за познати влезни големини. Од
наредните слики може да се забележи дека кај серијата Tad не постои голема разлика,
но кај серијата Habis разлика помеѓу резултатите од оперативните одлуки и резултатите
добиени со ФЛ моделот е значителна.
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Слика 6.22. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy моделот
ФЛ за Tad вагон
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Слика 6.23. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy моделот
ФЛ за Habis вагон
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Добиената просечна релативна грешка за Tad вагоните е 0,83%, за Habis вагоните
изнесува 15,4%. Од оваа анализа може да се каже дека експертскиот систем за
димензионирање на капацитетите со помош на fuzzy моделот ФЛ не дава добри
резултати за вагонот од серија Habis, што не е случај за серијата Tad. Проблемот се јавува
заради тоа што кај Habis моделот анализира повеќе влезни податоци, додека кај другиот
модел само еден влез. Разликата е во тоа што повеќето влезни податоци различно
влијаат на излезните и таквата корелација е невозможно да се реши со помош на
дефинираните правила на моделот.

Стандардна девијација Tad (ФЛ)
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Стандардна девијација Habis (ФЛ)
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Слика 6.24. Релативна стандардна девијација за група на затворени вагони
за модел ФЛ [%]
6.3.1.3. Fuzzy модел за димензионирање на група на плато товарни
вагони како транспортни капацитети (Модел ФЛ)

Fuzzy моделот за димензионирање на групата плато вагони (Kgs, Rgs и Sggrss) има
две влезни променливи: производи од црна металургија и контејнери. Секоја
променлива од fuzzy моделот има четири лингвистички вредности. Исто така, излезните
променливи за секоја серија на плато вагони имаат четири вредности (Слика 6.25).
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Влезната променлива производи од црна металургија ги има следните вредности:
„нулта количина производи од црна металургија“ - (NKC), мала количина црна
металургија (MКC), средна количина црна металургија (SKC) и голема количина црна
металургија (GKC). Вредностите на влезните променливи, кои се однесуваат на
контејнери, се претставени како: нулта количина контејнери (NKК), мала количина
контејнери (MKК), средна количина контејнери (SKК) и голема количина контејнери
(GKК).

Слика 6.25. Fuzzy систем за димензионирање ФЛ за плато вагони од сериите
Kgs, Rgs и Sggrss
Со фазификација, реалните вредности кои во период од последните пет години се
појавувале на годишно ниво,27 се пресликани во функциите на припадност во следните
интервали (во 1000 тони): производи од црна металургија [0-400] и контејнери [0-400].
Интервалот на излезните променливи Kgs, Rgs и Sggrss изнесува [0-60], [0-70] и [0-50]
вагони соодветно.

Освен за серија Sggrss која МЖТ треба да ја добие кон крајот на 2014 година и е наменета
за превоз на контејнери (2х40ft).
27
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Функциите на припадноста на влезните променливи за црна металургија во 1000
тони се дефинирани со следните параметри: NКC [45 -13 45 13], МКC [45 120 45 147],
SKC [45 253 45 280] и GKC [45 387 45 413] за x ϵ [0, 400] (Слика 6.26. а).
𝜇𝑁𝐾𝐶 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−13)2
4050

𝜇𝑀𝐾𝐶 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−120)2
4050

𝜇𝑆𝐾𝐶 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−253)2
4050

6.16
𝜇𝐺𝐾𝐶 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−387)2
4050

Функциите на припадноста на влезните променливи за контејнери во 1000 тони се
дефинирани со следните параметри: NКК [57 -17 57 17], МКК [57 150 57 183], SKК [57
317 57 350] и GKК [57 483 57 517] за x ϵ [0, 500] (Слика 6.26. б).
𝜇𝑁𝐾𝐾 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−17)2
6498

𝜇𝑀𝐾𝐾 (𝑥) = 𝑒
𝜇𝐺𝐾𝐾 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−150)2
6498

𝜇𝑆𝐾𝐾 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−317)2
6498

6.17

−(𝑥−483)2
6498

a)

б)

в)

г)

д)

Слика 6.26. Функции на припадност на Fuzzy множествата: a) Црна
Металургија, б) Контејнери, в) Кgs, г) Rgs, д) Sggrss
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Функциите на припадноста на излезните променливи за серија Kgs, во број на
коли, се дефинирани со следните параметри: NKKgs [7 -2 7 2], MKKgs [7 18 7 22], SKKgs [7
38 7 42], GKKgs [7 58 7 62], за x ϵ [0, 60] (Слика 6.26. в):
𝜇𝑁𝐾𝐾𝑔𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−2)2
98

𝜇𝑀𝐾𝐾𝑔𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−18)2
98

𝜇𝑆𝐾𝐾𝑔𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−38)2
98

6.18
𝜇𝐺𝐾𝐾𝑔𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−58)2
98

Функциите на припадност на излезните променливи за серија Rgs, во број на коли,
се дефинирани со следните параметри: NKRgs [8 -2 8 2], MKRgs [8 21 8 26], SKRgs [8 44 8
49], GKRgs [8 68 8 72], за x ϵ [0, 70] (Слика 6.26. г):
𝜇𝑁𝐾𝑅𝑔𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−2)2
72

𝜇𝑀𝐾𝑅𝑔𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−15)2
72

𝜇𝑆𝐾𝑅𝑔𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−32)2
72

6.19
𝜇𝐺𝐾𝑅𝑔𝑠 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−49)2
72

Функциите на припадност на излезните променливи за Серија Sggrss се
дефинирани со следните параметри: NKSggrss [6 -2 6 2], MKSggrss [6 15 6 18], SKSggrss [6
32 6 35], GKSggrss [6 48 6 52], за x ϵ [0, 50] (Слика 6.26. д):
𝜇𝑁𝐾Sggrss (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−2)2
72

𝜇𝑀𝐾Sggrss (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−15)2
72

𝜇𝑆𝐾Sggrss (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−32)2
72

6.20
𝜇𝐺𝐾Sggrss (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−48)2
72

Во fuzzy моделот ФЛ за димензионирање на капацитети, во случајов вагони од
плато тип, постојат две влезни променливи од кои сите имаат по 4 вредности и за истите
се дефинирани 20 (Слика 6.27).
Резултатот од дефазификацијата на моделот ФЛ за групата на отворени вагони е
избор на една вредност на излезните променливи (Слика 6.27).
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Слика 6.27. Дефазификација за моделот ФЛ за група на Плато вагони (Kgs, Rgs, и
Sggrss)
На Слика 6.21. претставен е графички приказ за излезните променливи за
различните серии на вагони во зависност од влезните променливи.
a)

б)

в)

Слика 6.28. Графички приказ на излезните променливи за транспортни капацитети
како група на плато вагони во зависност од: a) Контејнери и производи од црна
металургија за Kgs, б) Контејнери и производи од црна металургија Rgs и в)
Контејнери и производи од црна металургија за Sggrss
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Моделот ФЛ за затворена група на вагони е тестиран на 11 примероци (11 месечни
податоци) од статистичкиот извештај на МЖТ за познати влезни големини. Од
наредните слики може да се забележи голема разлика помеѓу резултатите од
оперативните одлуки и резултатите добиени со ФЛ моделот.
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Слика 6.29. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy моделот
ФЛ за Kgs вагон
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Слика 6.30. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy моделот
ФЛ за Rgs вагон
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Слика 6.31. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy моделот
ФЛ за Sggrss вагон
Добиената просечна релативна грешка за Kgs вагоните е 8,5%, за Rgs вагоните
изнесува 45,49% и за Sggrss вагоните 1,06%. Од оваа анализа може да се каже дека
експертскиот систем за димензионирање на капацитетите со помош на fuzzy моделот
ФЛ не дава валидни резултати за вагонот од серија Rgs, додека за вагоните од серија Kgs
и Sggrss дава резултати со толерантна грешка. Кај серија Kgs разликата се јавува затоа
што во статистиката нема податоци за користење на овие видови на вагони, заради тоа
што истите се користат само доколку вагоните од серија Rgs недостасуваат.
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Стандардна девијација за Rgs (ФЛ)
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Слика 6.32. Релативна стандардна девијација за група на плато вагони за
модел ФЛ [%]
6.3.1.4. Fuzzy модел за димензионирање на група на товарни вагони со
садови како транспортни капацитети (Модел ФЛ)

Fuzzy моделот за димензионирање на групата вагони со садови (Zaes и Uacz) има
две четири променливи: бензин, гасови и плинови, цемент и меласа. Секоја променлива
од fuzzy моделот има четири лингвистички вредности. Исто така, излезните променливи
за секоја серија на вагони со садови имаат четири вредности.
Влезната променлива бензин ги има следните вредности: „нулта количина
бензин“ - (NKB), мала количина бензин (MКB), средна количина бензин (SKB) и голема
количина бензин (GKB). Вредностите на влезните променливи кои се однесуваат на
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гасови и плинови се претставени како: нулта количина гасови (NKG), мала количина
гасови (MKG), средна количина гасови (SKG) и голема количина гасови (GKG). Што се
однесува до останатите две влезни променливи нивните вредности се следните: нулта
количина цемент (NKC) мала количина цемент (MКC), средна количина цемент (SKC) и
голема количина цемент (GKC) и нулта количина меласа (NKМ), мала количина меласа
(MКМ), средна количина меласа (SKМ) и голема количина меласа (GKМ).

Слика 6.33. Fuzzy систем за димензионирање ФЛ за плато вагони од сериите
Zaes и Uacz
Со фазификација, реалните вредности кои во период од последните пет години се
појавувале на годишно ниво, се пресликани во функциите на припадност во следните
интервали (во 1000 тони): бензин [0-500], гасови и плинови [0-200], цемент [0-200] и
меласа [0-200]. Интервалот на излезните променливи Zaes и Uacz изнесува [0-50] и [025] вагони соодветно. Функциите на припадноста на влезните променливи за бензин во
1000 тони се дефинирани со следните параметри: NКB [57 -17 57 17], МКB [57 150 57
183], SKB [57 317 57 350] и GKB [57 483 57 517] за x ϵ [0, 500] (Слика 6.34. а).
𝜇𝑁𝐾𝐵 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−17)2
6498

𝜇𝑀𝐾𝐵 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−150)2
6498

𝜇𝑆𝐾𝐵 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−317)2
6498

6.21
𝜇𝐺𝐾𝐵 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−483)2
6498
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Функциите на припадност на влезните променливи за гасови и плинови во 1000
тони се дефинирани со следните параметри: NКG [23 -7 23 7], МКG [23 60 23 73], SKG
[23 127 23 140] и GKG [23 193 23 207] за x ϵ [0, 200] (Слика 6.34. б).
𝜇𝑁𝐾𝐺 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−7)2
1058

𝜇𝑀𝐾𝐺 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−60)2
1058

𝜇𝑆𝐾𝐺 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−127)2
1058

6.22
𝜇𝐺𝐾𝐺 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−193)2
1058

Функциите на припадност на влезните променливи за цемент во 1000 тони се
дефинирани со следните параметри: NКc [23 -7 23 7], МКc [23 60 23 73], SKC [23 127 23
140] и GKC [23 193 23 207] за x ϵ [0, 200] (Слика 6.34. в).
𝜇𝑁𝐾𝐶 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−7)2
1058

𝜇𝑀𝐾𝐶 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−60)2
1058

𝜇𝑆𝐾𝐶 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−127)2
1058

6.23
𝜇𝐺𝐾𝐶 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−193)2
1058

Функциите на припадност на влезните променливи за меласа во 1000 тони се
дефинирани со следните параметри: NКM [23 -7 23 7], МКM [23 60 23 73], SKM [23 127
23 140] и GKM [23 193 23 207] за x ϵ [0, 200] (Слика 6.34. г).
𝜇𝑁𝐾𝑀 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−7)2
1058

𝜇𝑀𝐾𝑀 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−60)2
1058

𝜇𝑆𝐾𝑀 (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−127)2
1058

6.24
𝜇𝐺𝐾𝑀 (𝑥) = 𝑒
a)

−(𝑥−193)2
1058

б)

в)

г)
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д)

ѓ)

Слика 6.34. Функции на припадност на Fuzzy множествата: a) Бензин, б) Гасови
и плинови, в) Цемент, г) Меласа, д) Zaes и ѓ) Uacz
Функциите на припадност на излезните променливи за серија Zaes, во количина на
коли, се дефинирани со следните параметри: NKZaes [6 -2 6 2], MKZaes [6 15 6 19], SKZaes
[6 32 6 35], GKZaes [6 49 6 52], за x ϵ [0, 5] (Слика 6.34.д):
𝜇𝑁𝐾Zaes (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−2)2
72

−(𝑥−15)2
72

𝜇𝑀𝐾Zaes (𝑥) = 𝑒

𝜇𝑆𝐾Zaes (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−32)2
72

6.25
𝜇𝐺𝐾Zaes (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−49)2
72

Функциите на припадност на излезните променливи за серија Uacz, во количина
на коли, се дефинирани со следните параметри: NKUacz [3 -1 3 1], MKUacz [3 8 3 10],
SKUacz [3 16 3 18], GKUacz [3 24 3 26], за x ϵ [0, 25] (Слика 6.34. ѓ):
𝜇𝑁𝐾Uacz (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−2)2
18

𝜇𝑀𝐾Uacz (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−15)2
18

𝜇𝑆𝐾Uacz (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−32)2
18

6.26
𝜇𝐺𝐾Uacz (𝑥) = 𝑒

−(𝑥−49)2
18

Во fuzzy моделот ФЛ за димензионирање на капацитети, во случајов вагони од
плато тип, постојат две влезни променливи од кои сите имаат по 4 вредности и за истите
се дефинирани 20. Ти фали слика бр
Резултатот од дефазификацијата на моделот ФЛ за групата на отворени вагони е
избор на една вредност на излезните променливи (Слика 6.35).
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Слика 6.35. Дефазификација за моделот ФЛ за група на вагони со садови (Zaes и
Uacz)
На Слика 6.36. претставен е графички приказ за излезните променливи за
различните серии на вагони во зависност од влезните променливи.
a)

б)

в)

Слика 6.36. Графички приказ на излезните променливи за транспортни
капацитети како група на вагони со садови во зависност од: a) Гасови и плинови со
бензин за Zaes, б) Бензин и цемент за Uaczи в) Бензин и Меласа за Zaes
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Моделот ФЛ за група на вагони со садови е тестиран на 11 примероци (11 месечни
податоци) од статистичкиот извештај на МЖТ за познати влезни големини. Од
наредните слики може да се забележи незначителна разлика помеѓу резултатите од
оперативните одлуки и резултатите добиени со ФЛ моделот.
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Zas ФЛ модел

Слика 6.37. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy моделот
ФЛ за Zas вагон
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Uacz за модел ФЛ

Слика 6.38. Споредба на излезни вредности на реалниот систем и Fuzzy моделот
ФЛ за Uacz вагон
Добиената просечна релативна грешка за Zas вагоните е 9,83%, за Uacz вагоните
изнесува 2,28%, што од аспект на статистичко набљудување се толерантни грешки.
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Слика 6.39. Релативна стандардна девијација за група на вагони со садови за
модел ФЛ [%]

6.3.2. Модел за димензионирање на капацитетите во товарниот
транспорт со примена на Хибриден Невро-Fuzzy модел (ХНФ)

Со оглед на заклучокот дека fuzzy моделот ФЛ во повеќе случаи на тестирање даде
поголема статистичка грешка, во оваа дисертација е развиен хибриден невро-fuzzy
концепт (ХНФ). Основна цел на невро-fuzzy моделот ХНФ е намалување на улогата на
експертите при конструирање на fuzzy моделот и искористување на конкретните
примери за работа на компанијата, како и димензионирање на транспортните
капацитети, односно товарните вагони.
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Во зависност од количината и претходно расположливото знаење на процесот,
постојат два начини на невро-fuzzy моделирање:
1. Структурата на моделот претходно е одредена врз база на група на јазични
правила кои се формулирани од експерти. Параметрите и структурата можат
да се прилагодат со користење на достапни влезно-излезни податоци за
процесот.
2. Доколку не постои претходно знаење за процесот, моделот се конструира само
врз основа на влезно-излезните податоци, со очекување дека изведените
правила овозможуваат дополнителна интерпретација на однесувањето на
системот.
Во дисертацијата развиен е невро-fuzzy модел ХНФ од влезно-излезните податоци
во компанијата Македонски Железници Транспорт АД. Моделот има облика на
повеќеслојна невронска мрежа, со простирање на сигналот кон напред. Првиот слој го
претставуваат влезните променливи, скриениот (средниот) слој го претставуваат fuzzy
правилата, а третиот слој излезните променливи. Fuzzy множествата се дефинираат во
облик на тежински врски помеѓу јазлите. Во адаптивните јазли се спроведуваат
прилагодувања, заради намалување на грешките кои се добиваат на излезот од
моделот. Грешката претставува разлика помеѓу познатите излезни вредности и
вредностите кои се добиваат на излез од невро-fuzzy мрежата. Сигналите на мрежата се
простираат кон напред, а грешките се простираат наназад. Со тоа, излезната нумеричка
вредност се приближува кон оптималната, односно бараната вредност.
Групата на податоците кои се користени за обучување на невронските мрежи
добиена е од конкретни податоци за работењето и со анкетирање на експерти од
полето на железничкиот сообраќај и транспорт. За обучување користен е хибриден
метод на оптимизација кој се состои од:



Метод на обратно распростирање (backpropagation algorithm), со кој
рекурзивно од излезниот слој кон влезните слоеви се одредува грешката
на променливите.
Метода на најмали квадрати за одредување на оптимална група на
последователни параметри.

Backpropagation е кратенка за „распростирање на грешките наназад" и е
заеднички метод на обука на вештачки невронски мрежи кој се користи во комбинација
со метод на оптимизација. Методот го пресметува степенот на загубената функција, со
почит на сите тежински фактори во мрежата. Степенот се храни со методот на
оптимизација, кој за возврат се користи за ажурирање на тежинските фактори, во обид
да се минимизира загубата на функцијата.
Методот на најмали квадрати се заснова на минимизирање на квадратните
отстапување на сите емпириски точки од линијата на регресија. Методот на најмали
квадрати се состои во изнаоѓање на показатели на развојната тенденција и
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конструирање на нејзината линија, која што би минувала на најмало растојание од сите
точки на емпириската линија. Такво најмало растојание ќе се постигне ако теоретската
линија се конструира да минува на еднакво растојание од сите точки на општата линија,
со други зборови ако алгебарскиот збир на растојанијата изнесува 0. Тоа значи, дека
треба да се најдат такви вредности за конструирање на теоретска линија (трендот), што
ќе доведат до најмала сума на квадрати на отстапувањата на апсолутни вредности на
движењето од вредностите на трендот. Затоа, овој начин на изнаоѓање на точките на
трендот се нарекува метод на најмали квадрати.
Еден од проблемите при проверка на моделот е изборот на групата на податоци
за тестирање, така да тие доволно се разликуваат од податоците кои се користени во
процесот на обучување на невро-fuzzy моделот. Ако постои доволно голема група на
претходно архивирани експериментални податоци, тогаш сите неопходни
репрезентативни својства, најверојатно веќе се наоѓаат во моделот. Во спротивно, кога
групата на податоци за тренирање содржи нерепрезентативни податоци, можно е
резултатите од тестирањето на моделот да не бидат соодветни.
Невро-fuzzy моделот ХНФ е развиен со примена на ANFIS едиторот кој се наоѓа во
состав на MATLAB Fuzzy Logic Toolbox и во текот на формирањето на невро-fuzzy моделот
претставен е на Слика 6.40.

Внесување на податоци за
тренинг и тренирање на
моделот

Генерирање на систем
за fuzzy заклучување
(одредување на број на
влезови и типови на
функции на
припадност)

Прилагодување
на број на епохи и
започнување на
тренингот на
моделот

Тестирање на
моделот

Слика 6.40. Тек на формирање на невро-fuzzy моделот ХНФ
Невро-fuzzy моделот ХНФ за товарните вагоните, нема иста структура на влезните
и излезните променливи како fuzzy моделот за истиот тип на вагони. Причината е тоа
што Сугено типот на fuzzy системите употребува комбинација од метод на најмали
квадрати и метод со движење наназад за тренирање на функциите на припадност (60).
Истовремено, Адаптивниот хибриден невро-fuzzy модел подржува само Сугено тип на
fuzzy системи кој ги има следните карактеристики (61):
•
•

Системот да биде од нулти ред на Sugeno систем,
Да има единствен излез добиен врз основа на користење просечна
тежинска дефазификација. Сите излезни функции на припадност мора да
бидат од ист тип и да бидат или линеарни или константи,
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•

•

Да нема делење на правила. Различните правила не можат да делат иста
излезна функција на припадност. Имено, бројот на излезни функции на
припадност мора да биде еднаков со бројот на правила и
Да има единствена тежина за секое правило.

Доколку било кој од овие параметри не се почитува, тогаш во системот се појавува
грешка.
За обучување на мрежата користени се 54 (кај Eas, Eanos и Habis) и 46 (кај Tad, Rgs28
и Zaes) влезно-излезни групи на податоци за тоа колку транспортни капацитети биле
потребни во изминатите 5 години во МЖТ претставени на месечно ниво, додека за
тестирање на моделот користени се 8 влезно-излезни групи на податоци. Применета е
техника на мрежно делење (grid partition), генерирање на еден излезен модел и
хибриден метод на оптимизација. Прифатено е излезните функции на припадност да
бидат со константна вредност. Бројот на циклусите на обучување (епохи) во сите случаи
на тестирање е 3000. По фазата на обучување, ХНФ моделот е тестиран на 8 влезноизлезни променливи групи на податоци, кои не се користени во fuzzy обучувањето на
моделот.
6.3.2.1. Адаптивен Хибриден Невро-Fuzzy модел за димензионирање на
група на отворени вагони, серија Eas

Влезни променливи се: видовите на стока, нивната количина и нивните технички
карактеристики. Видовите на стока се јаглен и лигнит, руди од обоени метали, старо
железо и дрво. Додека, излезната променлива е количината на потребните вагони во
текот на еден ден за серијата на вагон Eas. Бројот на функции на припадност на влезните
променливи е три и функцијата на припадност има Гаусов облик. Структурата на
мрежата е прикажана на Слика 6.41.

За другите видови на серии и подсерии на плато вагони (Kgs и Sggrss) не е возможно да се
направи модел, со оглед на тоа дека во статистичките податоци на МЖ Транспорт не се прави
дистинкција на истите и посебно ако се знае дека МЖ Транспорт сè уште не поседува Sggrss вагони,
а Kgs вагоните не се користат. Единствено постојат податоци за серијата Rgs.
28
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Слика 6.41. Невро-fuzzy модел ХНФ за Еas
Невро-fuzzy моделот ХНФ за Eas ги има следните параметри:
Број на јазли:
Број на линеарни параметри:
Број на нелинеарни параметри:
Вкупен број на параметри:
Број на парови на податоци за
тренинг:
Број на парови на податоци за
тестирање:
Број на fuzzy правила:

37
15
48
63
54
8
3

Обучување на невронската мрежа е прикажано на Слика 6.42.
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Слика 6.42. Обучување на невронската мрежа на моделот ХНФ за Eas
На излезот на невронската мрежа се јавува грешка која изнесува 1,6543 (Слика
6.42), што претставува мошне мала грешка.

Слика 6.43. Тестирање на невронската мрежа на моделот ХНФ за Eas
Просечната грешка на тестирање на моделот за овој случај е 1,0364 (Слика 6.43).

120

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.44. Резултати од тренирањето на невро-fuzzy моделот ХНФ за Eas
За моделот ХНФ за Eas вагоните, 12,9% од податоците се користени за тестирање
и 87,1% за обучување. Тестирањето овозможува проверка на функционирањето на
невро-fuzzy моделот. Излезните податоци кои ги генерира мрежата се споредени со
податоците од МЖТ. Од моделот не се очекува да функционира без грешка, но
девијацијата мора да бие во границите на предвидената толеранција. Ако постои
голема девијација, потребно е да се изврши нов тренинг на мрежата.
На Слика 6.45 прикажани се површините кои ги креираат функциите на припадност
на влезните променливи, при што може да се забележи дека рамнината е мазна и
рамна, за разлика од чистите fuzzy модели каде рамнината има повеќе нерамнини и
издатоци. Тоа укажува на течно прилагодување на моделот во процесот на учење на
реалните податоци.
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Слика 6.45. Површини од излезни резултати и правила на функции на
припадност

Споредбата на добиените количини на вагони од серија Eas добиени од невроfuzzy моделот и реалните податоци од МЖТ за 20 примероци (податоци од 20 месеци),
прикажани се на Слика 6.46, каде се гледа дека постои висока усогласеност на реалните
(оперативни) податоци и податоците добиени од моделот.
Eas реални податоци

Eas ХНФ модел
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Слика 6.46. Споредба на количината на Еas вагони добиени од реални податоци
и врз основа на ХНФ моделот
Анализата на валидноста на резултатите на моделот ХНФ за Eas вагоните е
извршена врз основа на просечната релативна грешка на тестираните податоци (Слика
6.47), од тестирањата на 20 примероци (податоци од 20 месеци) и од реалниот систем
добиена е просечна грешка од 0,89%, што претставува многу мала грешка.

122

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Релативна стандардна грешка
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Слика 6.47. Релативна грешка на невро-fuzzy моделот ХНФ за Eas вагон [%]

6.3.2.2. Адаптивен Хибриден Невро-Fuzzy модел за димензионирање на
група на отворени вагони, серија Eanos

Влезни променливи се: видовите на стока, нивната количина и нивните технички
карактеристики. Видовите на стока се јаглен и лигнит, руди од обоени метали, старо
железо и дрво. Додека излезната променлива е количината на потребните вагони во
текот на еден ден за серијата на вагон Eanos. Бројот на функции на припадност на
влезните променливи е три и функцијата на припадност има Гаусов облик. Структурата
на мрежата е прикажана на Слика 6.48.

Слика 6.48. Невро-fuzzy модел ХНФ за Еanos
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Невро-fuzzy моделот ХНФ за Еanos ги има следните параметри:
Број на јазли:
Број на линеарни параметри:
Број на нелинеарни параметри:
Вкупен број на параметри:
Број на парови на податоци за
тренинг:
Број на парови на податоци за
тестирање:
Број на fuzzy правила:

30
12
36
48
54
8
3

Обучување на невронската мрежа е прикажано на Слика 6.49.

Слика 6.49. Обучување на невронската мрежа на моделот ХНФ за Eanos
На излезот на невронската мрежа се јавува грешка која изнесува 2,0441 (Слика
6.49).
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Слика 6.50. Тестирање на невронската мрежа на моделот ХНФ за Eanos

Просечната грешка на тестирање на моделот за овој случај е 2,8177 (Слика 6.50).

Слика 6.51. Резултати од тренирањето на невро-fuzzy моделот ХНФ за Eanos
За моделот ХНФ за Eanos вагоните, 12,9% од податоците се користени за тестирање
и 87,1% за обучување.
На Слика 6.52 прикажани се функциите на припадност на влезните променливи.
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Слика 6.52. Површина од излезни резултати и правила на функции на
припадност
Споредбата на добиените количини на вагони од серија Eanos добиени од невроfuzzy моделот и реалните податоци од МЖТ за 20 примероци (податоци од 20 месеци),
прикажани се на Слика 6.53, каде се гледа дека постои висока усогласеност на реалните
(оперативни) податоци и податоците добиени од моделот.
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Eanos реални податоци

Eanos ХНФ модел

Слика 6.53. Споредба на количината на Еanos вагони добиени врз основа на
реални податоци и од ХНФ моделот
Анализата на валидноста на резултатите на моделот ХНФ за Eanos вагоните е
извршена врз основа на просечната релативна грешка на тестираните податоци (Слика
6.54), од тестирањата на 20 примероци (податоци од 20 месеци) и од основа на
реалниот систем добиена е просечна грешка од 0,75%, што претставува многу мала
грешка.

126

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Релативна стандардна грешка
2.00
1.80

1.74

1.67

1.60

1.40
1.20

1.15

1.00

0.94

0.80

1.04

0.97

0.73

0.60

0.87 0.87
0.73

0.57

0.40

0.45 0.40

0.33

0.20

0.45

0.35

0.68
0.45

0.38
0.28

0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Слика 6.54. Релативна грешка на невро-fuzzy моделот ХНФ за Eanos вагон [%]

6.3.2.3. Адаптивен Хибриден Невро-Fuzzy модел за димензионирање на
група на затворени вагони, серија Habis

Влезни променливи се: видовите на стока, нивната количина и нивните технички
карактеристики. Видовите на стока се шеќер, хартија и разни стоки. Додека, излезната
променлива е количината на потребните вагони во текот на еден ден за серијата на
вагонот Habis. Бројот на функции на припадност на влезните променливи е три и
функцијата на припадност има Гаусов облик. Структурата на мрежата е прикажана на
Слика 6.55.

Слика 6.55. Невро-fuzzy модел ХНФ за Habis
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Невро-fuzzy моделот ХНФ за Habis ги има следните параметри:
Број на јазли:
Број на линеарни параметри:
Број на нелинеарни параметри:
Вкупен број на параметри:
Број на парови на податоци за
тренинг:
Број на парови на податоци за
тестирање:
Број на fuzzy правила:

38
16
48
64
54
8
4

Обучување на невронската мрежа е прикажано на Слика 6.56.

Слика 6.56. Обучување на невронската мрежа на моделот ХНФ за Habis
На излезот на невронската мрежа се јавува грешка која изнесува 1,8217 (Слика
6.56).
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.57. Тестирање на невронската мрежа на моделот ХНФ за Habis

Просечната грешка на тестирање на моделот е 2,4731 (Слика 6.57).

Слика 6.58. Резултати од тренирањето на невро-fuzzy моделот ХНФ за Habis
За моделот ХНФ за Habis вагоните, 12,9% од податоците се користени за тестирање
и 87,1% за обучување.
На Слика 6.59 прикажани се функциите на припадност врз основа на влезните
променливи.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.59. Површина од излезни резултати и правила на функции на
припадност

Споредбата на добиените количини на вагони од серија Habis добиени од невроfuzzy моделот и реалните податоци од МЖТ за 20 примероци (податоци од 20 месеци),
прикажани се на Слика 6.60, каде се гледа дека постои висока усогласеност на реалните
(оперативни) податоци и податоците добиени од моделот.
Habis реални податоци
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Слика 6.60. Споредба на количината на Habis вагони добиени врз основа на
реални податоци и врз основа на ХНФ моделот
Анализата на валидноста на резултатите на моделот ХНФ за Habis вагоните е
извршена врз основа на просечната релативна грешка на тестираните податоци (Слика
6.61), врз основа на тестирањата на 20 примероци (податоци од 20 месеци) и врз основа
на реалниот систем добиена е просечна грешка од 1,04%, што претставува многу мала
грешка.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација
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Слика 6.61. Релативна грешка на невро-fuzzy моделот ХНФ за Habis вагон [%]

6.3.2.4. Адаптивен Хибриден Невро-Fuzzy модел за димензионирање на
група на затворени вагони, серија Tad

Влезни променливи се: видовите на стока, нивната количина и нивните технички
карактеристики. Видовите на стока се шеќер, хартија и разни стоки. Додека, излезната
променлива е количината на потребните вагони во текот на еден ден за серијата на
вагон Tad. Бројот на функции на припадност на влезните променливи е три и функцијата
на припадност има Гаусов облик. Структурата на мрежата е прикажана на Слика 6.55.

Слика 6.62. Невро-fuzzy модел ХНФ за Tad
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Невро-fuzzy моделот ХНФ за Tad ги има следните параметри:
Број на јазли:
Број на линеарни параметри:
Број на нелинеарни параметри:
Вкупен број на параметри:
Број на парови на податоци за
тренинг:
Број на парови на податоци за
тестирање:
Број на fuzzy правила:

20
8
16
24
46
8
4

Обучување на невронската мрежа е прикажано на Слика 6.63.

Слика 6.63. Обучување на невронската мрежа на моделот ХНФ за Tad
На излезот на невронската мрежа се јавува грешка која изнесува 0,37767 (Слика
6.63).
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.64. Тестирање на невронската мрежа на моделот ХНФ за Tad

Просечната грешка на тестирање на моделот за овој случај е 0,43161 (Слика 6.64).

Слика 6.65. Резултати од тренирањето на невро-fuzzy моделот ХНФ за Tad
За моделот ХНФ за Tad вагоните, 17,39% од податоците се користени за тестирање
и 82,61% за обучување.
На Слика 6.59 прикажани се функциите на припадност врз основа на влезните
променливи.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.66. Површина од излезни резултати и правила на функции на
припадност

Споредбата на добиените количини на вагони од серија Tad добиени од невроfuzzy моделот и реалните податоци од МЖТ за 20 примероци (податоци од 20 месеци),
прикажани се на слика 6.67, каде се гледа дека постои висока усогласеност на реалните
(оперативни) податоци и податоците добиени од моделот.
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Tad реални податоци

Tad ХНФ модел

Слика 6.67. Споредба на количината на Tad вагони добиени врз основа на реални
податоци и врз основа на ХНФ моделот
Анализата на валидноста на резултатите на моделот ХНФ за Tad вагоните е
извршена врз основа на просечната релативна грешка на тестираните податоци (Слика
6.68), врз основа на тестирањата на 20 примероци (податоци од 20 месеци) и врз основа
на реалниот систем добиена е просечна грешка од 0,15%, што претставува многу мала
грешка.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација
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Слика 6.68. Релативна грешка на невро-fuzzy моделот ХНФ за Tad вагон [%]

6.3.2.5. Адаптивен Хибриден Невро-Fuzzy модел за димензионирање на
група на плато вагони, серија Rgs

Влезни променливи се: видовите на стока, нивната количина и нивните технички
карактеристики. Видовите на стока се шеќер, хартија и разни стоки. Додека, излезната
променлива е количината на потребните вагони во текот на еден ден за серијата на
вагон Rgs. Бројот на функции на припадност на влезните променливи е три и функцијата
на припадност има Гаусов облик. Структурата на мрежата е прикажана на Слика 6.69.
Невро-fuzzy модел ХНФ за Rgs.

Слика 6.69. Невро-fuzzy модел ХНФ за Rgs
135

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Невро-fuzzy моделот ХНФ за Rgs ги има следните параметри:
Број на јазли:
Број на линеарни параметри:
Број на нелинеарни параметри:
Вкупен број на параметри:
Број на парови на податоци за
тренинг:
Број на парови на податоци за
тестирање:
Број на fuzzy правила:

29
12
32
44
46
8
4

Обучување на невронската мрежа е прикажано на Слика 6.70.

Слика 6.70. Обучување на невронската мрежа на моделот ХНФ за Rgs
На излезот на невронската мрежа се јавува грешка која изнесува 4,4173 (Слика
6.70).
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.71. Тестирање на невронската мрежа на моделот ХНФ за Rgs

Просечната грешка на тестирање на моделот за овој случај е 5,2992 (Слика 6.71).

Слика 6.72. Резултати од тренирањето на невро-fuzzy моделот ХНФ за Rgs
За моделот ХНФ за Rgs вагоните, 12,9% од податоците се користени за тестирање
и 87,1% за обучување.
На Слика 6.73 прикажани се функциите на припадност врз основа на влезните
променливи.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.73. Површина од излезни резултати и правила на функции на
припадност
Споредбата на добиените количини на вагони од серија Rgs добиени од невроfuzzy моделот и реалните податоци од МЖТ за 20 примероци (податоци од 20 месеци),
прикажани се на Слика 6.74 каде се гледа дека постои висока усогласеност на реалните
(оперативни) податоци и податоците добиени од моделот.
Rgs реални податоци

Rgs ХНФ модел
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Слика 6.74. Споредба на количината на Rgs вагони добиени врз основа на реални
податоци и од основа на ХНФ моделот
Анализата на валидноста на резултатите на моделот ХНФ за Rgs вагоните е
извршена врз основа на просечната релативна грешка на тестираните податоци (Слика
6.75), од основа на тестирањата на 20 примероци (податоци од 20 месеци) и врз основа
на реалниот систем добиена е просечна грешка од 2,18%, што претставува многу мала
грешка.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација
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Слика 6.75. Релативна грешка на невро-fuzzy моделот ХНФ за Rgs вагон [%]

6.3.2.6. Адаптивен Хибриден Невро-Fuzzy модел за димензионирање на
група на вагони со садови, серија Zaes

Влезни променливи се: видовите на стока, нивната количина и нивните технички
карактеристики. Видовите на стока се шеќер, хартија и разни стоки. Додека, излезната
променлива е количината на потребните вагони во текот на еден ден за серијата на
вагон Zaes. Бројот на функции на припадност на влезните променливи е три и
функцијата на припадност има Гаусов облик. Структурата на мрежата е прикажана на
Слика 6.76.

Слика 6.76. Невро-fuzzy модел ХНФ за Zaes
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Невро-fuzzy моделот ХНФ за Zaes ги има следните параметри:
Број на јазли:
Број на линеарни параметри:
Број на нелинеарни параметри:
Вкупен број на параметри:
Број на парови на податоци за
тренинг:
Број на парови на податоци за
тестирање:
Број на fuzzy правила:

38
16
48
64
46
8
4

Обучување на невронската мрежа е прикажано на Слика 6.77.

Слика 6.77. Обучување на невронската мрежа на моделот ХНФ за Zaes
На излезот на невронската мрежа се јавува грешка која изнесува 1,2167 (Слика
6.77).
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.78. Тестирање на невронската мрежа на моделот ХНФ за Zaes

Просечната грешка на тестирање на моделот за овој случај е 3,3158 (Слика 6.78).

Слика 6.79. Резултати од тренирањето на невро-fuzzy моделот ХНФ за Zaes
За моделот ХНФ за Zaes вагоните, 12,9% од податоците се користени за тестирање
и 87,1% за обучување.
На Слика 6.80 прикажани се функциите на припадност врз основа на влезните
променливи.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Слика 6.80. Површина од излезни резултати и правила на функции на
припадност
Споредбата на добиените количини на вагони од серија Zaes добиени од невроfuzzy моделот и реалните податоци од МЖТ за 20 примероци (податоци од 20 месеци),
прикажани се на Слика 6.81, каде се гледа дека постои висока усогласеност на реалните
(оперативни) податоци и податоците добиени од моделот.
Zas реални податоци

Zas ХНФ модел
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Слика 6.81. Споредба на количината на Zaes вагони добиени врз основа на реални
податоци и врз основа на ХНФ моделот
Анализата на валидноста на резултатите на моделот ХНФ за Zaes вагоните е
извршена врз основа на просечната релативна грешка на тестираните податоци (Слика
6.82), врз основа на тестирањата на 20 примероци (податоци од 20 месеци) и врз основа
на реалниот систем добиена е просечна грешка од 0,66%, што претставува многу мала
грешка.
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација
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Слика 6.82. Релативна грешка на невро-fuzzy моделот ХНФ за Zaes вагон [%]
6.3.2.7. Адаптивен Хибриден Невро-Fuzzy модел за димензионирање на
група на вагони со садови, серија Uacz

Влезни променливи се: видовите на стока, нивната количина и нивните технички
карактеристики. Видовите на стока се шеќер, хартија и разни стоки. Додека излезната
променлива е количината на потребните вагони во текот на еден ден за серијата на
вагон Uacz. Бројот на функции на припадност на влезните променливи е три и
функцијата на припадност има Гаусов облик. Структурата на мрежата е прикажана на
Слика 6.83.

Слика 6.83. Невро-fuzzy модел ХНФ за Uacz
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Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

Невро-fuzzy моделот ХНФ за Uacz ги има следните параметри:
Број на јазли:
Број на линеарни параметри:
Број на нелинеарни параметри:
Вкупен број на параметри:
Број на парови на податоци за
тренинг:
Број на парови на податоци за
тестирање:
Број на fuzzy правила:

20
8
16
24
46
8
4

Обучување на невронската мрежа е прикажано на Слика 6.84.

Слика 6.84. Обучување на невронската мрежа на моделот ХНФ за Uacz
На излезот на невронската мрежа се јавува грешка која изнесува -1,141 x 10-7
(Слика 6.84).
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Слика 6.85. Тестирање на невронската мрежа на моделот ХНФ за Uacz
Просечната грешка на тестирање на моделот е 2,4259 x 10-8 (Слика 6.85).

Слика 6.86. Резултати од тренирањето на невро-fuzzy моделот ХНФ за Uacz
За моделот ХНФ за Uacz вагоните, 12,9% од податоците се користени за тестирање
и 87,1% за обучување.
На Слика 6.87прикажани се функциите на припадност врз основа на влезните
променливи.

Слика 6.87. Површина од излезни резултати и правила на функции на
припадност
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Споредбата на добиените количини на вагони од серија Uacz добиени од невроfuzzy моделот и реалните податоци од МЖТ за 20 примероци, прикажани се на слика
6.88, каде се гледа дека постои висока усогласеност на реалните (оперативни) податоци
и податоците добиени од моделот.
Uas реални податоци

Uacz ХНФ модел

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Слика 6.88. Споредба на количината на Uacz вагони добиени врз основа на реални
податоци и врз основа на ХНФ моделот
Анализата на валидноста на резултатите на моделот ХНФ за Uacz вагоните е
извршена врз основа на просечната релативна грешка на тестираните податоци (Слика
6.89), врз основа на тестирањата на 20 примероци (податоци од 20 месеци) и врз основа
на реалниот систем добиена е просечна грешка од 0,02%, што претставува многу мала
грешка.

Релативна стандардна грешка
0.12

0.05
0.020.020.02
1

2

3

4

0.05
0.02

0.020.02

0.02

0.02
0.02

0.00 0.00 0.00
0.000.000.00
0.000.00
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Слика 6.89. Релативна грешка на невро-fuzzy моделот ХНФ за Uacz вагон [%]
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6.3.3. Сензитивна анализа на моделите ФЛ и ХНФ

Едно од основните барања во процесот на моделирање е постигнување на
задоволувачка сензитивност на моделот. Тоа значи, дека при одредени мали промени
на влезните променливи, излезот од моделот мора, исто така, да има мали промени на
вредностите. Тоа е вообичаена постапка на верификација на моделите.
Сензитивната анализа на експертскиот систем со примена на fuzzy моделот ФЛ е
спроведена со промена на облиците на функциите на припадност на влезните и
излезните променливи (Табела 6.2). Наместо гаусовата крива која е применета на
основниот модел, тестирани се триаголна, трапезоидна и ѕвончеста крива. Во анализата
е користен метод „prod“ (product of array elements) за операторот „andʺ и метод
„proborʺ(probably) за операторот „or“. Сензитивна анализа на моделите во оваа точка,
заради обемност, е прикажана само за две серии и потсерии од групата на отворени
вагони.
Табела 6.2. Сензитивна анализа на fuzzy моделот ФЛ за група на отворени
вагони
ФЛ
Функција на припадност

Eas

Eanos

Fad

Триаголна

Трапезоидна

Ѕвончеста

19

16

13

14

9

9

22

20

19

22

19

19

21

12

20

12

8

10

9

8

9

9

8

9

9

8

9

10

8

9

9

8

8
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9

8

8

9

8

8

9

8

8

9

8

8

Резултатите од сензитивната анализа на моделот ФЛ за отворената група на вагони
на графички начин се претставени на следните слики.
25

20
Eas модел ФЛ
15

Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (триаголна)
Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (трапезоидна)

10

Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (ѕвонеста)

5

0
0

1

2

3

4

5

6

Слика 6.90. Сензитивна анализа на ФЛ моделот за серија Eas
14
12
Eanos модел ФЛ

10
8

Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (триаголна)

6

Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (трапезоидна)

4

Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (ѕвонеста)

2
0
0

1

2

3

4

5

6

Слика 6.91. Сензитивна анализа на ФЛ моделот за серија Eanos
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9
9
9
9

F модел ФЛ

9
Fad сензитивна анализа за
модел ФЛ (триаголна)

9
8

Fad сензитивна анализа за
модел ФЛ (трапезоидна)

8
8

Fad сензитивна анализа за
модел ФЛ (ѕвонеста)

8
8
8
0

1

2

3

4

5

6

Слика 6.92. Сензитивна анализа на ФЛ моделот за серија Fad
Сензитивната анализа на невро-fuzzy моделот ХНФ е спроведена со промена на
облиците на функциите на припадност на влезните променливи. Наместо гаусова крива,
тестирани се триаголна, трапезоидна и ѕвончеста функција на припадност (Табела 6.3).
Табела 6.3. Сензитивна анализа на невро-fuzzy моделот ХНФ за група на отворени
вагони
Функција на припадност
Триаголна
Трапезоидна
Ѕвончеста
Просечна грешка при
15.1
15.1
15.1
тренинг
Eas
Просечна грешка при
10.76
10.76
10.76
тестирање
Просечна грешка при
2.09
2.09
2.05
тренинг
Eanos
Просечна грешка при
1.91
1.91
2.54
тестирање
За дефинираните случаи на тестирање на сензитивноста на експертскиот систем за
fuzzy моделот (ФЛ) и невро-fuzzy моделот (ХНФ) применети за групата на отворени
вагони, добиените резултати кај моделот ФЛ при промената на облиците на функциите
на припадност на влезните променливи, се исти или слични вредности, со занемарливи
разлики (до 2%, исклучително кај одредени до 10%). Сето тоа укажува дека експертските
модели се обликувани онака како што е очекувано.

149

Модел за планирање на транспортните капацитети во железничкиот сообраќај
Докторска дисертација

6.3.4. Компаративна анализа на моделите

Со согледување на перформансите на Fuzzy моделот и обучената невро-fuzzy
мрежата, може да се закучи дека и двете техники на вештачка интелигенција можат да
репродуцираат одлуки како искусни експерти.
Се покажа дека резултатите на невро-fuzzy моделот има поголема прецизност во
однос на резултатите на експертскиот fuzzy модел. Просечната релативна грешка на ХНФ
моделот е значително мала, во однос на експертскиот ФЛ модел за сите испитувани
серии на вагони.
Добиените резултати на fuzzy и невро-fuzzy моделот се анализирани и споредени
со реалните податоци од реалниот систем добиени од статистичките извештаи. Во
наредните слики прикажани се количините на серии на вагони, споредени помеѓу двата
модели и реалниот систем.
100
90

Eas реални податоци

80
Eas модел ФЛ

70
60

Eas ХНФ модел

50
Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (триаголна)

40
30

Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (трапезоидна)

20
10

Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (ѕвонеста)

0
1

2

3

4

5

Слика 6.93. Приказ на излезните вредности за различните модели во споредба
со реалните податоци за серија Eas
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90
80

Eanos реални податоци

70
Eanos модел ФЛ
60
Eanos ХНФ модел

50
40
30

Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (триаголна)

20

Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (трапезоидна)
Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (ѕвонеста)

10
0
1

2

3

4

5

Слика 6.94. Приказ на излезните вредности за различните модели во споредба
со реалните податоци за серија Eanos

100
90

Eas реални податоци

80
Eas модел ФЛ

70
60

Eas ХНФ модел

50
Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (триаголна)

40
30

Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (трапезоидна)

20

Eas сензитивна анализа за
модел ФЛ (ѕвонеста)

10
0
0

1

2

3

4

5

6

Слика 6.95. Компарација на резултатите од моделите ФЛ и ХНФ за серија Eas
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Eanos реални податоци

70
Eanos модел ФЛ
60
Eanos ХНФ модел

50
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Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (триаголна)

20

Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (трапезоидна)
Eanоs сензитивна анализа за
модел ФЛ (ѕвонеста)

10
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1

2

3

4

5

6

Слика 6.96. Компарација на резултатите од моделите ФЛ и ХНФ за серија Eas
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7. ТЕСТИРАЊЕ НА МОДЕЛОТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ТЕСТИРАЊЕТО
НА ДЕЛ ОД МРЕЖАТА НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
Тестирањето на дефинираните модели за димензионирање на товарните
капацитетите, во оваа дисертација е спроведена на примерот на Македонски
Железници Транспорт АД Скопје.
Тестирањето е извршено за три сценарија:




Реално,
Оптимистичко и
Песимистичко.

Периодот на набљудување изнесува 10 години.
Реалното сценарио на тестирање на моделот за димензионирање на товарните
капацитети подразбира дека во предвидениот период на опсервација се очекува
зголемување на обемот на превоз за 3% во првите 5 години, а потоа 5% до крајот на
набљудуваниот период, како и за 7% во првите 5 години, а потоа 10% до крајот на
набљудуваниот период за оптимистичкото сценарио. Додека, за песимистичкото
сценарио со зголемување од 1% за првите 5 години, а потоа зголемување од 2%. Погоре
споменатите сценарија се разработени за анализираните серии на вагони и
истовремено сериите на податоци се подложени на прогноза за наредните 10 години,
што истовремено претставува рок за среднорочно и долгорочно планирање на
капацитетите.
Табела 7.1. Приказ на предвидени стапки на раст за различните сценарија
СЦЕНАРИЈА

Среднорочно 1-5 години

Долгорочно 5-10 години

РЕАЛНО

3%

5%

ОПТИМИСТИЧКО

7%

10%

ПЕСИМИСТИЧКО

0%

2%

7.1. ПАРАМЕТРИ И УСЛОВИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА МОДЕЛОТ

Врз основа на дефинираните сценарија извршено е прогнозирање на очекуван
обем на превоз на стока за период од 10 години според методот на стапка на пораст.
Прогнозираната количина на стоки кои се превезуваат во отворени вагони е прикажана
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во табела 7.2, во затворени вагони во табела 7.3, во плато вагони табела 7.4, а во вагони
со садови во табела 7.4.
Табела 7.2. Количина на стоки кои се превезуваат во отворени вагони со прогноза
за наредните 10 години изразена во (000) тони на месечно ниво
Реално сценарио

Оптимистичко
сценарио

Песимистичко
сценарио

Годин
а

Јагле
н

Руд
а

Дрв
о

Старо
Желез
о

Јагле
н

Руд
а

Дрв
о

Старо
Железо

Јагле
н

Руд
а

Дрв
о

Старо
Железо

2015

22

46

6

16

23

48

6

17

21

45

6

16

2016

22

48

6

17

24

51

7

18

21

45

6

16

2017

23

49

6

17

26

55

7

19

21

45

6

16

2018

24

51

7

18

28

59

8

21

21

45

6

16

2019
2020

24
26

52
55

7
7

18
19

30
33

63
69

8
9

22
24

21
22

45
46

6
6

16
16

2021

27

57

7

20

36

76

10

27

22

47

6

16

2022

28

60

8

21

39

84

11

29

22

48

6

17

2023

30

63

8

22

43

92

12

32

23

49

6

17

2024

31

66

9

23

48

101

13

35

23

50

6

17

Табела 7.3. Количина на стоки кои се превезуваат во затворени вагони со
прогноза за наредните 10 години изразена во (000) тони на месечно ниво
Реално сценарио

Оптимистичко сценарио

Песимистичко сценарио

Година

Жито

Шеќер

Хартија

Разни стоки

Жито

Шеќер

Хартија

Разни стоки

Жито

Шеќер

Хартија

Разни
стоки

2015

7

8

11

1

7

8

11

1

6

7

10

1

2016

7

8

11

1

7

9

12

1

6

7

10

1

2017

7

8

11

1

8

9

13

1

6

7

10

1

2018

7

8

12

1

8

10

13

1

6

7

10

1

2019

7

9

12

1

9

10

14

1

6

7

10

1

2020

8

9

13

1

10

12

16

1

6

8

10

1

2021

8

10

13

1

11

13

17

2

7

8

11

1

2022

9

10

14

1

12

14

19

2

7

8

11

1

2023

9

11

14

1

13

15

21

2

7

8

11

1

2024

9

11

15

1

14

17

23

2

7

8

11

1
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Табела 7.4. Количина на стоки кои се превезуваат во плато вагони со прогноза за
наредните 10 години изразена во (000) тони на месечно ниво
Година

Реално сценарио
Црна
Контејнери
металургија

Оптимистичко сценарио
Црна
Контејнери
металургија

Песимистичко сценарио
Црна
Контејнери
металургија

2015

35

44

37

46

34

43

2016

37

46

39

49

34

43

2017

38

47

42

53

34

43

2018

39

49

45

57

34

43

2019

40

50

48

60

34

43

2020

42

52

53

67

35

44

2021

44

55

58

73

36

45

2022

46

58

64

80

37

46

2023

49

61

71

89

37

47

2024

51

64

78

97

38

48

Табела 7.5. Количина на стоки кои се превезуваат во вагони со садови со прогноза
за наредните 10 години изразена во (000) тони на месечно ниво
Реално сценарио

Оптимистичко сценарио

Песимистичко сценарио

Година

Бензин

Гас

Меласа

Цемент

Бензин

Гас

Меласа

Цемент

Бензин

Гас

Меласа

Цемент

2015

19

2

8

0

20

2

8

0

19

2

7

0

2016

20

2

8

0

21

2

9

0

19

2

7

0

2017

20

2

8

0

23

2

9

0

19

2

7

0

2018

21

2

8

0

24

3

10

0

19

2

7

0

2019

22

2

9

0

26

3

11

0

19

2

7

0

2020

23

2

9

0

29

3

12

0

19

2

8

0

2021

24

2

10

0

32

3

13

0

19

2

8

0

2022

25

3
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0
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4
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0

20

2

8

0

2023

26

3

11

0

38

4

15

0

20

2

8

0

2024

27

3

11

0
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4
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0
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2

8

0
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7.2. РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕТО НА МОДЕЛОТ ФЛНМ – МЖТ

Врз основа на претходно прикажаните прогнози за превезени количини на стока,
извршено е тестирање на моделот ФЛНМ – МЖТ. Резултатите од тестирањето се
прикажани табеларно. Во табела 7.6 е утврден потребен број на вагони од серија Eas за
набљудуваниот период. Како што може да се забележи, во случај на реализација на
реалното сценарио потребно е да се обезбедат од 66 до 95 вагони, односно за секоја
наредна година на анализа, во просек, 2 вагони повеќе.
Табела 7.6. Потребен број на вагони од серија Еas за наредните 10 години според
ХНФ моделот и различните сценарија
Година

Eas за модел ХНФ
(реално сценарио)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

66
68
69
74
74
78
81
86
90
95

Eas за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)
68
73
78
85
90
99
108
112
113
115

Eas за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)
65
65
65
65
65
66
66
68
69
70

140
120

Eas за модел ХНФ
(реално сценарио)

100
80

Eas за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)

60
40

Eas за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)

20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Слика 7.1. Прогноза на потребни Eas вагони за наредни 10 години врз основа на
ХНФ моделот
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Во табела 7.7 е претставен димензионираниот број на вагони од серија Habis за
наредните 10 години. Како што може да се забележи, во случај на реализација на
реалното сценарио потребно е да се обезбедат од 25 до 31 вагони, односно за секоја
наредна година на анализа, во просек, пола вагон повеќе.

Табела 7.7. Потребен број на вагони од Серија Habis за наредните 10 години
според моделот ХНФ и различните сценарија
Habis за модел ХНФ
(реално сценарио)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

25
25
25
27
27
29
29
31
31
33

Habis за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)
25
27
29
29
31
35
40
43
45
47

Habis за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25

50
45

40

Habis за модел ХНФ
(реално сценарио)

35
30

Habis за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)

25
20
15

Habis за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)

10
5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Слика 7.2. Прогноза на потребни Habis вагони за наредни 10 години врз основа
на ФЛ и ХНФ моделот
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Во табела 7.8 е претставен димензионираниот број на вагони од серија Tad за
наредните 10 години. Како што може да се забележи, во случај на реализација на сите
сценарија потребно е да се обезбедат од 4 до 9 вагони.
Табела 7.8. Потребен број на вагони од Серија Tad за наредните 10 години според
моделот ХНФ и различните сценарија

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Tad за модел
ХНФ (реално
сценарио)
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6

Tad за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)
5
5
5
6
6
7
7
8
9
9

Tad за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

10
9
8

Tad за модел ХНФ
(реално сценарио)

7
6

Tad за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)

5
4
3

Tad за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)

2
1
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Слика 7.3. Прогноза на потребни Tad вагони за наредни 10 години врз основа на
ХНФ моделот
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Во наредната табела прикажан е потребниот број на вагони од серија Rgs, кој во
зависност од сценариото се движи од 75 до 111 вагони на месечно ниво потребни за
целата година.
Табела 7.9. Потребен број на вагони од Серија Rgs за наредните 10 години според
моделот ХНФ и различните сценарија

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Rgs за модел
ХНФ (реално
сценарио)
75
79
81
84
87
87
89
91
93
95

Rgs за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)
79
84
87
90
93
97
101
105
109
111

Rgs за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)
75
75
75
75
75
75
77
79
80
82

120
100
Rgs за модел ХНФ
(реално сценарио)

80

Rgs за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)

60
40

Rgs за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)

20
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Слика 7.4. Прогноза на потребни Rgs вагони за наредни 10 години врз основа на
ХНФ моделот
Исто како претходните серии на вагони, така и за серија Zaes во наредната табела
прикажани се димензионираните количини за оваа серија врз основа на ХНФ моделот
за наредните 10 години, при што распонот на потребните вагони се движи помеѓу 23 и
46, во зависност од применетото сценарио.
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Табела 7.10. Потребен број на вагони од Серија Zaes за наредните 10 години
според моделот ХНФ и различните сценарија

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Zaes за модел
ХНФ (реално
сценарио)
23
24
24
24
26
27
29
32
33
34

Zaes за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)
24
25
27
31
33
37
40
45
45
46

Zaes за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24

50
45
40

Zaes за модел ХНФ
(реално сценарио)

35
30

Zaes за модел ХНФ
(оптимистичко
сценарио)

25
20
15

Zaes за модел ХНФ
(песимистичко
сценарио)

10
5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Слика 7.5. Прогноза на потребни Zaes вагони за наредни 10 години врз основа на
ХНФ моделот
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7.3. АНАЛИЗА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕТО НА
МОДЕЛОТ
Во претходните две точки се обработени и презентирани податоци за можни
превезени количини во идните 10 години, разработени низ три сценарија. Овие три
сценарија се разработуваат од едноставна причина што во процесот на прогнозирање
тешко може да се определи каква ќе биде иднината во транспортот, бидејќи се работи
за динамична средина каде има многу чинители и тешко е со голема сигурност да се
определат идните количини на стоки. Затоа, разработените сценарија за прогноза се
поделени на реално, оптимистичко и песимистичко сценарио.
Понатаму, од добиените резултати од прогнозирањето на количините на стока,
поделени по видови на стока за секоја анализирана серија на вагон, спроведено е
тестирање на двата изработени модели за димензионирање на транспортните
капацитети на МЖТ и тоа: моделот за димензионирање на транспортните капацитети
заснован на Fuzzy логика (ФЛ) и хибридниот модел на вештачка интелигенција за
димензионирање на капацитетите (ХНФ) базиран на Fuzzy логика и невронски мрежи.
Во рамките на тестирањето на моделите, добиените резултати од прогнозата добиена
за сите сценарија, се претставуваат како влезни податоци (променливи) во моделите,
врз чија база, потоа моделот кој претходно е дефиниран, ги дава определените
резултати (број на вагони по серии).
Со спроведувањето на тестирањето на моделите на прогнозираните влезни
променливи, добиени се излезни променливи, така добиените излезни променливи се
прикажани во претходната точка.
Моделот ФЛ за сите групи на вагони е тестиран на 10 до 11 примероци од
статистичкиот извештај на МЖТ за познати влезни големини. Забележена е значителна
разлика помеѓу резултатите од оперативните одлуки и резултатите добиени со ФЛ
моделот (Табела 7.11).
Табела 7.11. Преглед на стандардно отстапување на резултати од модел ФЛ
Серија на вагони
Просечна
Прифатливост
Задоволувачки
Стандардна
историски
девијација
податоци
Eas
39.5%
Не
Да
Eanos
27.8%
Не
Да
Fad
5.8%
Да
Не
Tad
0.83%
Да
Не
Habis
15.4%
Не
Да
Kgs
8.5%
Да
Не
Rgs
45.5%
Не
Да
Sggrss
1.06%
Да
Не
Zaes
9.83%
Не
Да
Uacz
2.28%
Да
Не
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Од анализата на добиените резултати на моделот ФЛ, во процесот на
верификација и валидација, за сите групи на вагони констатирано е дека просечната
релативна грешка од добиените резултати, во однос на реалните резултати од реалниот
систем добиени од статистиката од МЖТ, често покажува значителна статистичка грешка
која не може да биде отфрлена. Но, забележително е дека примената на овој модел
дава коректни резултати кога станува збор за моделирање и димензионирање на
капацитети каде што нема историски податоци или ги има во многу мал обем. Во тој
случај примената на Fuzzy логиката дава мошне задоволителни резултати, со оглед на
тоа дека истата се базира на лингвистички варијабли наместо на експлицитни податоци.
Од добиените резултати може да се забележи дека резултатите кои ги дава
моделот ХНФ се најблиску до реалните, односно целосната поставеност на овој модел
и во претходните анализи покажа дека е поадекватен модел за ваков тип на
димензионирање на капацитети. Затоа во претходната точка се прикажани само
резултатите од тестирањето на ХНФ моделот. Имено, резултатите кои ги дава моделот
ФЛ повеќе се разликуваат од моменталната состојба, што не значи дека со понатамошно
дополнително модифицирање овој модел не би можел да одговори на предизвикот за
димензионирање на капацитетите. Напротив, кога би се спроведувало
димензионирање врз основа на малку познати променливи во минатото, тогаш овој
модел е по прифатлив за димензионирање.
Покрај тестирањето кое е во рамките на процесот на градба на моделот, извршена
е и споредба на резултатите добиени од невро-fuzzy моделот (ХНФ) и реалните
податоци од МЖТ за 20 примероци (податоци од 20 месеци).
Табела 7.12. Преглед на стандардно отстапување на резултати од модел ХНФ
Серија на
Просечната
Просечна
Прифатливост
Задоволувачки
вагони
грешка на
Стандардна
историски
тестирање на
девијација
податоци
моделот
Eas
1,0364
0,89%
Да
Да
Eanos
2,8177
0,75%
Да
Да
Tad
0,43161
0.15%
Да
Не
Habis
2,4731
1,04%
Да
Да
Rgs
5,2992
2,18%
Да
Да
Zaes
3,3158
0,66%
Да
Да
-8
Uacz
2,4259 x 10
0,02%
Да
Не
Од анализата, добиените резултатите на моделот ХНФ, во процесот на
верификација и валидација, за сите групи на вагони констатирано е дека просечната
релативна грешка од добиените резултати, во однос на реалните резултати од реалниот
систем добиени од статистиката од МЖТ, покажува незначителна статистичка грешка
која укажува на тоа дека излезните податоци на моделот се прифатливи. Но,
забележително е дека примената на овој модел дава мошне задоволителни резултати
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доколку постои добра база на историски податоци, а доколку таквата база е мала, тогаш
резултатите на моделот можат да бидат неприфатливи.
Сублимирано, ХНФ моделот би можел ефикасно да се користи за
димензионирање на транспортните капацитети за постоечка инфраструктура и
постоечки транспорт на определени делници, додека моделот ФЛ е поадекватен за
димензионирање на транспортни капацитети за нова инфраструктура и нови видови на
транспорт, каде не постојат историски податоци врз чија основа ќе се базира моделот.
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8. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Во услови кога на транспортниот пазар, како и на сите останати пазари владее
општа несигурност, непостојаност, динамичност, се бара голема флексибилност и
прилагодливост, како во поглед на делувањето на компанијата кон клиентите, така и од
аспект на нејзината внатрешна организација. Имено, за да се постигне максимален
резултат со минимално вложени ресурси, потребно е прецизно планирање, кое доколку
биде погрешно, крајниот резултат може да биде негативен во сите погледи, од губење
на позицијата на пазарот до финансиски, технолошки или други загуби итн.
Доколку би сакале една железничка транспортна компанија да биде успешна,
ефикасна и ефективна, потребата од планирање на ресурсите, а посебно транспортните
капацитети, е неминовна. Имено, планирањето и распределувањето претставува
сложен процес кој директно влијае на ефикасноста и ефективноста на железничкиот
транспорт, а со тоа и на ефикасноста и ефективноста на стопанството. Од една страна,
недоволните капацитети на железничкиот превоз можат да влијаат на избор на друг вид
транспорт, или во краен случај, на неефикасност на стопанството. Дополнително на тоа,
обемот и структурата на капацитетите ја зголемуваат сложеноста во процесот на
планирање, посебно ако се земе предвид дека капацитетите во железничкиот систем се
со голема вредност и претставуваат најголем дел од капиталот на компанијата. Според
тоа, доколку капацитетите не се користат на соодветен и оптимален начин во однос на
количината на капацитетите, директно се имплицираат негативни финансиски
резултати.
Со цел да се да се даде придонес на планирањето на капацитетите, а со тоа и да
се избегнат негативните аспекти на погрешното или не планирањето, во рамките на оваа
докторска дисертација дефинирани се модели за оптимизација на железничките
капацитети, кои можат да се користат во железничкиот транспорт на стоки. Овие модели
даваат одговор на прашањата: кои видови, во кој обем и со каква структура на
транспортни капацитети треба да поседува определена компанија, со цел да овозможи
ефикасен и ефективен превоз со железница?
За да се даде одговор на поставените прашања и поставениот предмет на
истражување во овој труд, најпрво е извршено истражување и преглед на постојната
литература која ги обработува проблемите кои се третирани во оваа дисертација,
Притоа, посебно се анализирани методите на вештачка интелигенција, како современи
методи на решавање на проблемите во кои се бара оптимизација. Анализирани се:
Системот на фази логиката (fuzzy logic systems), Вештачките невронски мрежи (artificial
neural networks) и Хибридните интелигентни системи (hybrid intelligent systems). Преку
обработката на овие системи погодни за планирање на капацитетите во железничкиот
превоз, изведен е заклучок дека за дефинираниот проблем на истражување, како
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мошне погодни се наметнуваат системите кои ја земат предвид неизвесноста,
несигурноста и непрецизноста, а тоа се системот на фази логиката и хибридните
интелигентни системи.
Имајќи го предвид претходно изнесеното, анализирани се и постојните начини на
планирање на капацитетите во железничкиот транспорт на железниците во ЕУ и
Република Македонија, при што компаративно се претставени неколку начини и видови
на планирање на транспортните капацитети. Констатирано е дека не постои општ модел
кој се применува за планирање и димензионирање на транспортните капацитети.
Димензионирањето на возниот парк, како основен и најзастапен чинител на
транспортните капацитети, се спроведува на сличен начин базиран на претходни
знаења, искуство и истражување на пазарот, од кое истражување подоцна
произлегуваат предлози и препораки, кои за да бидат ефективни, треба да бидат
прифатени и изгласани од извршното тело. Во ниту еден случај не е утврден општо
прифатен модел или (научна) метода за решавање на транспортните капацитети.
Моделот за димензионирање и планирање на капацитетите во товарниот
транспорт мора истовремено да има предвид неколку аспекти (критериуми). За таа цел,
во оваа дисертација дефинирани (идентификувани) се параметрите, односно
критериумите, врз кои би се базирало планирањето и димензионирањето на
транспортните капацитети, земајќи ја предвид комплексноста на функционирањето на
железничкиот транспорт. Идентификувани се следните критериуми: човечките ресурси,
видот и структурата на хиерархијата на компанијата, начинот на управување
(менаџмент) на компанијата, начинот на реализација на сообраќајот, степенот на
инволвираност на информатички технологии (ИТ) во работата од аспект на управување
и раководење со железничкото транспортно претпријатие, како и расположливоста на
железничката мрежа, расположливоста и структурата на возниот парк, побарувачката
на транспортната услуга, обемот и структурата на стоковите текови (видови на стоки),
стопанско-економските трендови, примената на современи транспортни технологии,
квалитетот на услугите и висината на трошоците за набавка и експлоатација на
транспортните капацитети.
За избор на најрелевантни критериуми врз база на кои е формиран моделот за
планирање и димензионирање на транспортните капацитетите во железничкиот
товарен сообраќај, применет Делфи метод на групно одлучување. Избор на
најрелевантни критериуми е: побарувачката на услуги, видовите на стоки,
расположливоста на железничката мрежа и индустриските (стопанско-економски)
трендови. Притоа, констатирано е дека побарувачката на услугите и индустриските
трендови директно влијаат на квантитетот и видот на транспортните капацитети.
Видовите на стоки, односно нивните карактеристики, директно ги детерминираат
видовите на транспортни капацитети, додека расположливоста железничката мрежа
има влијание на достапноста, а со тоа и на изборот на железничкиот транспорт на
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пазарот, кој пак на крај се имплицира преку побарувачката на железничките услуги. Во
моделот е инкорпориран постоечкиот степен на расположливост на железничката
инфраструктура. Зголемувањето на степенот на расположливоста на железничката
инфраструктура, пред сè, преку градење на нови пруги, па и модернизација на
постоечките, бара значителни инфраструктурни вложувања, но и значително време за
реализација на истите. Со оглед дека планирањето и димензионирањето на
транспортните капацитети се работи, обично за среднорочен период (со оглед на
експлоатациониот век) и оперативно, критериумот на расположливоста на
железничката инфраструктура не е вграден во моделот. По идентификувањето на
критериумите за димензионирање на товарните железнички капацитети, пристапено е
кон нивно квантифицирање. Квантификацијата е направена со помош на методот на
fuzzy логика. Моделирањето на транспортните капацитети во железничкиот транспорт
претставува сложен процес, чија задача е димензионирање на дел од сложен систем,
како што е железница. Во оваа дисертација тоа е направено преку модели на вештачка
интелигенција кои вклучуваат неколку типови на модели, како што се ментален,
математички и компјутерски. Предмет на моделирање се железничките товарни вагони
од возниот парк, како најважни, најзастапени и најскапи транспортни капацитети во
товарниот сообраќај.
Одлучувањето во процесот на избор на вид, серија и количина на транспортни
капацитети во железничкиот транспорт, се одвива во средина каде целите и
ограничувањата не се прецизно дефинирани. Вештачка интелигенција е техника која
овозможува решавање токму на вакви проблеми кои во себе содржат неодреденост и
неизвесност. Од тие причини, во дисертацијата за димензионирање на транспортните
товарни железнички капацитети се развиени два модели на експертски системи: Модел
за димензионирање на капацитети во товарен транспорт со примена на Fuzzy логика
(ФЛ) и Модел за димензионирање на капацитети во товарен транспорт со примена на
хибриден невро-fuzzy концепт (ХНФ). Влезни променливи во моделите се видот,
количина и технички карактеристики на стока (структура) која се превезува или за која
се бара превоз, а излезни променливи се вид, поточно серија и потсерија и количина на
железнички товарни капацитети, вагони. За потребите на моделирање во дисертацијата
е претставена матрица на коресподенција помеѓу одредени видови на стоки и видови
(серии) на железнички товарни вагони („вид на стока - вид на вагон“).
Создадените модели можат да се користат за донесување оперативни
(планирање на капацитети според побарувачка за превоз на пазарот) и стратешки
одлуки (предвидување на побарувачката на транспортни капацитети во иднина).
Моделите се тестирани на примерот на Македонски Железници Транспорт АД Скопје
(МЖТ), железнички оператор чија основна дејност е превоз на патници и стока во
национални и интернационални рамки.
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Моделот ФЛ за сите групи на вагони е тестиран на статистички извештаи на МЖТ,
при што е забележена значителна разлика помеѓу резултатите од оперативните одлуки
и резултатите добиени со ФЛ моделот.
Анализата на резултатите, во процесот на верификација и валидација на моделот
ФЛ за сите групи на вагони, од аспект на просечната релативна грешка на добиените
резултати во однос на резултати од реалниот систем добиени од статистиката од МЖТ,
често покажува значителна статистичка грешка која не може да биде отфрлена. Но, исто
така, забележително е дека примената на овој модел дава задоволителни резултати
кога станува збор за моделирање и димензионирање на капацитети каде што нема
историски податоци или ги има во многу мал обем. Во тој случај примената на Fuzzy
логиката дава мошне задоволителни резултати.
Покрај претходното тестирање извршено е тестирање и на невро-fuzzy моделот
(ХНФ) на примерот на МЖТ, а потоа истите се споредени со статистиките на МЖТ.
Од анализата, добиените резултатите на моделот ХНФ, во процесот на
верификација и валидација, за сите групи на вагони, констатирано е дека просечната
релативна грешка од добиените резултати, во однос на реалните резултати од реалниот
систем добиени од статистиката од МЖТ, покажува незначителна статистичка грешка
која укажува на тоа дека излезните податоци на моделот се прифатливи. Но, исто така,
забележително е дека примената на овој модел дава мошне задоволителни резултати
доколку постои добра база на историски податоци, а доколку таквата база е мала, тогаш
резултатите на моделот можат да бидат неприфатливи.
Анализата на сензибилност на дефинираните експертски системи на fuzzy
моделот (ФЛ) и невро-fuzzy моделот (ХНФ), спроведена е со промена на облиците на
функциите на припадност на влезните и излезните променливи. Добиени се резултати
со исти или слични вредности со занемарливи разлики. Со тоа е покажано дека
експертските модели се обликувани онака како е очекувано.
Претходното укажува дека ХНФ моделот би можел практично да се применува за
планирање (предвидување) на транспортните капацитети врз основа на постоечките
обележја на транспортот, додека моделот ФЛ е повеќе соодветен за планирање на
транспортни капацитети за нови видови на транспорт, каде не постојат историски
податоци врз чија основа ќе се базира моделот.
Од тие причини, моделот ХНФ е искористен за предвидување на потребните
железнички товарни капацитети на Македонски Железници Транспорт АД Скопје за
период од 10 години, колку што изнесува и максималниот период на среднорочни и на
вообичаените долгорочни планирања. Прогнозирањето на очекуваниот обем на превоз
е спроведено по методата на стапка на пораст според три сценарија на побарувачката
на железничкиот превоз (реално, оптимистичко и песимистичко).
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Врз основа на добиените резултати може да се заклучи дека не се потребни
значителни инвестициски вложувања во товарни железнички капацитети во наредниот
период. Просечно, за најбараните видови на вагони, потребна е набавка од околу 2 до
3 вагони на годишно ниво, додека за одредени видови, на пет години по еден вагон за
реално сценарио.
Истражувањата на ваквите сложени проблем, какви што се планирање и
димензионирање на товарните железнички капацитети, е континуиран процес.
Унапредување на начинот на истражување е возможно доколку постои добра основа на
внимателно структурирани статистички податоци, модернизација на начинот на
обработка на податоци, како и на моделите кои се применуваат во процесот на
планирање и димензионирање на товарните железнички капацитети. Во тој контекст,
идни истражувања за обработената проблематика би можеле да бидат:

Дефинирање на форми и содржини на водење на статистика, со цел да се олесни
планирањето и димензионирањето,

Проширување на предвидените модели од овој труд со нови критериуми,

Временска проверка на актуелност на одредени критериуми,

Дефинирање на нови начини на идентификување и квантификување на најважни
критериуми,

Модифицирање или создавање на нови модели за капацитети во патничкиот
сообраќај,

Примена на други методи на вештачка интелигенција (swarm intelligence,
генетски алгоритами итн.) или други хибридни методи на оптимизација,

Истражување на модели за избор на експерти,

Создавање на систем за предвидување на потребни транспортни капацитети во
реално време, итн.
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ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ1. ПРЕГЛЕД НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ЗЕМЈИ
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Должин
а на
пруга
(km)

Податоц
и од
година

Електрифицира
на должина
(km)

Историск
и
најголем
а
должина
(km)

Површин
а (km2)
по km
пруга

Популациј
а по km
пруга

408,833

43.40

1379

1

United States

226,427

(2007)

2

Russia

128,000

(2006)

50,000

133.58

1117

People's 91,000
Republic of China

(2010)

42,000

105.46

14722

21,015

51.19

18846

3
4

India

64,215

(2007)

5

Canada

72,912

(2007)

174.51

468

6

Australia

38,445

(2012)

200.00

572

7

Germany

41,896

(2008)

186.71

1950

8

Argentina

35,897

(2007)

77.45

1117

9

France

29,901

(2008)

21.53

2201

10

Brazil

29,817

(2008)

285.57

6397

11

Mexico

26,704

(2009)

73.56

4207

12

South Africa

24,487

(2007)

49.79

2066

13

Italy

24,179

(2010)

12.46

2507

14

Japan

23,474

(2007)

16.10

5451

15

Ukraine

22,300

(2010)

9,752

27.07

2048

16

Romania

22,298

(2008)

3,971

10.69

854

17

Poland

19,627

(2008)

15.93

1946

18

United Kingdom 16,321

(2008)

14.93

3825

19

Spain

15,064

(2008)

33.55

3062

20

Kazakhstan

15,000

(2010)

181.66

1101

21

Sweden

12,821

(2010)

7,918

35.12

732

22

Iran

11,106

(2008)

146

148.41

6816

23

Turkey

10,991

(2008)

71.29

6708

24

Czech Republic 9,487

(2008)

8.31

1111

25

Indonesia

8,529

(2008)

223.31

27853

26

Hungary

7,942

(2008)

11.71

1257

27

Pakistan

7,791

(2008)

102.18

22759

28

Egypt

6,700

(2010)

149.47

12075

29

Finland

5,919

(2008)

57.13

911

2,940
47,000
15,140

34,000
8,760

550
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30

Chile

5,898

(2006)

128.2

2931

31

Austria

5,755

(2008)

14.57

1460

32

Belarus

5,491

(2008)

37.81

1731

33

Sudan

5,478

(2006)

339.81

5640

34

North Korea

5,235

(2006)

23.03

4595

35

Cuba

5,076

(2007)

21.84

2215

36

Switzerland

5,063

(2010)

8.15

1554

37

Thailand

4,429

(2007)

115.8

15137

38

Algeria

4,316

(2012)

551.83

8595

39

Uzbekistan

4,230

(2007)

105.77

6488

40

Bulgaria

4,159

(2008)

26.66

1771

41

New Zealand

4,128

(2006)

64.64

1070

42

Norway

4,114

(2008)

78.71

1209

Democratic 4,007
Republic of the Congo

(2008)

585.19

16463

43

~3,500

1353

386.3

2622

44

Myanmar

3,955

(2006)

171.07

12127

45

Serbia

3,809

(2008)

20.34

1918

46

Slovakia

3,658

(2010)

13.4

1486

47

Nigeria

3,528

(2006)

261.84

44904

48

Belgium

3,513

(2008)

8.69

3108

49

South Korea

3,381

(2008)

29.49

14489

50

Turkmenistan

3,181

(2007)

153.44

1585

51

Vietnam

3,147

(2007)

105.25

27765

52

Mozambique

3,116

(2008)

256.54

6604

53

Zimbabwe

3,000

(2010)

130.25

4190

54

Uruguay

2,993

(2006)

58.88

1121

55

Netherlands

2,896

(2008)

14.34

5767

56

Bolivia

2,866

(2007)

383.32

3638

57

Portugal

2,842

(2008)

32.4

3743

58

Bangladesh

2,835

(2008)

50.79

53392

59

Kenya

2,778

(2010)

208.92

13899

60

Angola

2,761

(2006)

451.54

6911

61

Tanzania

2,722

(2006)

348.02

15866

1577

313

2,764
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19.03

1443

62

Croatia

2,974

(2009)

63

Greece

2,551

(2007)

51.73

4229

64

Namibia

2,382

(2006)

346.05

877

65

Latvia

2,269

(2007)

28.47

978

66

Tunisia

2,218

(2007)

73.76

4756

67

Syria

2,139

(2008)

86.57

11078

68

Denmark

2,667

(2008)

16.16

2086

69

Azerbaijan

2,099

(2008)

41.26

4366

70

Iraq

2,032

(2006)

215.71

15587

71

Peru

2,020

(2008)

636.25

14585

72

Morocco

1,989

(2008)

224.51

16227

of 1,919

(2007)

36.62

2387

73

Republic
Ireland

640

74

Mongolia

1,810

(2008)

864.15

1560

75

Lithuania

1,766

(2007)

36.98

1824

76

Malaysia

1,665

(2008)

198.11

17017

77

Colombia

1,663

(2007)

648.85

27770

1,661

(2010)

21.66

13960

78

Taiwan (Republ

ic of China)

1,300

5,000

79

Georgia

1,513

(2007)

46.07

2932

80

Sri Lanka

1,508

(2010)

43.51

13696

81

Saudi Arabia

1,412

(2007)

1522.44

19219

82

Zambia

1,237

(2006)

608.42

10547

83

Slovenia

1,228

(2007)

16.51

1672

84

Moldova

1,156

(2008)

29.28

3083

and 1,103

(2007)

46.42

3484

85

Bosnia
Herzegovina

86

Israel

1,001

(2010)

20.75

7752

87

Cameroon

974

(2007)

488.13

19924

88

Ecuador

966

(2006)

293.54

14810

89

Ghana

953

(2006)

250.30

25429

90

Senegal

906

(2004)

217.13

13724

91

Botswana

888

(2007)

655.10

2027

92

Guatemala

885

(2004)

123.04

16228
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Земја

Должин
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пруга
(km)

Податоц
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година

Електрифицира
на должина
(km)

Историск
и
најголем
а
должина
(km)

Површин
а (km2)
по km
пруга

Популациј
а по km
пруга

93

Madagascar

854

(2007)

687.40

24255

94

Armenia

845

(2006)

35.20

3863

95

Guinea

837

(2006)

293.74

11926

96

Estonia

816

(2008)

55.43

1642

97

Gabon

810

(2007)

330.45

1858

98

Malawi

797

(2007)

148.66

18696

Republic of the 795
Congo

(2006)

430.19

5086

99
10
0

Djibouti

781

(2005)

29.71

1138

10
1

Benin

758

(2006)

148.58

11581

10
2

Mali

733

(2002)

1691.94

19805

10
3

Mauritania

728

(2008)

1415.80

4753

10
4

Honduras

699

(2006)

160.36

11753

10
5

Macedonia

699

(2007)

36.79

2943

10
6

Ethiopia

699

(2006)

1579.83

117456

10
7

Cambodia

650

(2003)

278.52

20609

10
8

Côte d'Ivoire

639

(2007)

504.64

30889

10
9

Burkina Faso

622

(2006)

440.84

25291

11
0

Tajikistan

616

(2007)

232.31

11167

11
1

Fiji

597

(2006)

30.61

1442

11
2

Togo

568

(2006)

99.97

10613

11
3

El Salvador

562

(2007)

37.44

10221

11
Dominican 517
4 Republic

(2006)

94.14

18141
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Земја
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а на
пруга
(km)

Податоц
и од
година

Електрифицира
на должина
(km)

Историск
и
најголем
а
должина
(km)

Површин
а (km2)
по km
пруга

Популациј
а по km
пруга

11
5

Liberia

490

(2006)

227.28

8151

11
6

Philippines

479

(2008)

626.30

196270

11
7

Albania

423

(2007)

67.96

7553

11
8

Kyrgyzstan

417

(2007)

479.50

12860

11
9

Lebanon

401

(2006)

25.94

10544

12
0

Panama

355

(2006)

212.45

9594

12
1

Venezuela

336

(2006)

2714.43

87458

12
2

Eritrea

306

(2006)

384.31

17170

12
3

Swaziland

301

(2008)

57.69

3940

12
4

Costa Rica

278

(2007)

183.81

16416

12
5

Luxembourg

275

(2007)

9.40

1826

12
6

Jamaica

272

(2003)

40.41

9948

12
7

Uganda

259

(2002)

930.65

122780

12
8

Jordan

251

(2007)

355.94

24649

12
9

Montenegro

249

(2008)

55.47

2511

Hong
13
Kong
(People's 210
0
Republic Of China)

(2008)

5.26

33798

13
1

Singapore

199.4

(2012)

3.94

28682

13
2

Guyana
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(2001 est.)

1149.57

4197

13
3

Suriname

166

(2001)

986.87

3163

13
4

Puerto Rico (US) 96

(2006)

143.65

38810
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Популациј
а по km
пруга

(2001)

854.05

69857

(2001 est.)

5.75

1156

75

(2011)

8696.40

418827

59

(2006)

2494.59

484491

Arab 52

(2009)

1607.69

158924

14
Saint Kitts and 50
0 Nevis

(2006)

5.22

1040

14
1

Haiti

40

(2001 est.)

693.75

252130

14
2

Paraguay

36

(2006)

11298.67

173056

14
3

Brunei

13

(2001 est.)

443.46

30692

14
4

Liechtenstein

9

(2006)

17.78

4017

14
5

Nicaragua

6

(2006)

21728.33

964667

14
6

Nauru

5

(2001)

4.20

2000

14
7

Western Sahara 5

(2008)

53200.00

106200

14
8

Laos

4

(2005)

59200.00

1557550

14
9

Lesotho

3

(1995)

10118.33

723667

15
0

Monaco

1.7

(2012)

1.18

20588

15
1

Vatican City

0.852

(2001 est.)

0.52

969

13
5

Sierra Leone

13
Antigua
6 Barbuda
13
7
13
8

84

and 77

Afghanistan

Nepal

13
United
9 Emirates

Податоц
и од
година

Историск
и
најголем
а
должина
(km)

Површин
а (km2)
по km
пруга

Земја

Должин
а на
пруга
(km)

Електрифицира
на должина
(km)

1.7
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ПРИЛОГ 2.ВИДОВИ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ
ГРУПА НА ЗАТВОРЕНИ КОЛИ
Затворени коли од обичен тип – серија G
Затворените коли од обичен тип серија G имаат разновидна и широка примена,
поради што спаѓаат во групата најуниверзални коли. Овие коли служат за превоз на
предмети (било да се пакувани или да се во растурена состојба, рефус), кои според
тарифските и царинските прописи мораат да се превезуваат во затворени коли.
Во овие коли може да се превезува и крупен добиток (коњи, говеда и сл.), под
услов, колите да имаат осум или повеќе отвори за проветрување.
Некои од овие коли имаат ниски отвори до подот за проветрување и служат за
превоз на овошје и зеленчук. Доколку немаат доволно отвори за проветрување, ваквите
коли не смеат да се употребуваат за превоз на живи животни.
За превоз на габаритни29 предмети се употребуваат затворени коли со поголем
волумен (потсерија „b“).

Слика П2.17. Товарни коли со две оски серија Gbs-z

29

Предмети со големи димензии
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Слика П2.18 . Товарни коли со 4 оски серија Gas – z

Затворени коли од специјален тип – серија H

Колите од серијата H се затворени коли од специјален тип (слика 2.19 и 2.20). Тие
служат за превоз на исти видови стока како и колите од серијата G, но конструктивно се
разликуваат во однос на начинот на товарање. Кај овие коли товарањето е значително
олеснето, особено кога се работи за палетизирана стока. Вратите кај колите со потсерија
„i“, можат да се отворат до 2/3 од должината на страницата и се поволни за товарање
на предмети со поголеми димензии. Овие коли немаат отвори за проветрување и во нив
не смее да се товари стока (добиток и сл.) којашто бара проветрување.
Одредени коли од оваа серија се конструктивно приспособени за да можат да се
превезуваат со траекти (особено кон Велика Британија). Такви коли има потсеријата „f“.
Само кај овие коли може да има отвори за проветрување, посебен профил и други
технички карактеристики што се неопходни за сообраќај на траекти и на пругите во
Велика Британија.
а)

б)

Слика П2.19. Затворени коли од специјален тип: а) со 2 оски серија Hbils – z;
б) со 4 оски серија Habbins

Слика П2.20. Кола со две оски серија Hrr – s со отвори за проветрување
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Затворени коли од специјален тип – серија I (коли ладилници)

Овие коли служат за превоз на стока којашто бара посебни топлотни услови во
текот на превозот (слика П2.21 и П2.22). Најчесто, тоа е брзорасиплива стока, на пример:
свежо месо, свежо овошје, зеленчук и сл.

Оваа серија коли се изработува во неколку варијанти и тоа како:

Изотермички коли – кои имаат двојни ѕидови меѓу кои има изолаторски
материјал и кои се од постар тип. На тој начин влијанието на надворешната температура
е изолирано, а внатрешната температура е постојана. Овие коли немаат никакви други
уреди,

Разладни коли – кои имаат двојни ѕидови, но имаат и садови т.н. мразалници,
т.е. резервоари со мраз, со помош на кои се врши разладување и кои се, исто така, од
постар тип;

Коли за длабоко замрзнување – кои имаат изолирани ѕидови и посебни уреди
(фрижидери) за одржување на стоката во замрзната состојба (понов тип коли
ладилници) и

Топлотни коли – кои имаат посебни уреди за загревање (греалки, радијатори и
сл.) со кои се загрева внатрешноста на колите при превоз на одредени пратки коишто
бараат топлотни услови, како што се: банани, жаби, змии и др. (слика П2.20).
Во колите од оваа серија се вградени: куки (закачалки) за месо, подни решетки за
заштита и одвод на вода, како и вентилатори за проветрување.
Серискиот број кај овие коли започнува со цифрата „8“.

Слика П2.21. Кола со 2 или со 4 оски серија I (без и со уред за разладување)
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Слика П2.22. Кола од серија I, наменета за превоз на банани

Затворени коли со подвижен покрив – серија Т

Основна специфичност кај овие коли е тоа што имаат подвижен покрив кој што се
отвора (слика П2.23 и П2.24).
Во зависност од намената, овие коли според конструкцијата можат да бидат:

коли за превоз на стока што се превезува и во G коли и која не бара
проветрување, но поради своите поголеми димензии мора да се товара озгора (серија
Taems). Товарањето може да се врши истовремено и озгора и странично (слика П2.23а).
Имаат странични подвижни врати чијашто висина на отворањето е поголема од 1,9 m,

коли од серијата Т, кои според својата конструкција се слични на обичните
отворени коли, но се користат за превоз на стока којашто мора да се заштити од
атмосферските влијанија. Овие коли не смеат да се истовараат со превртување, како
колите од серија Е,

коли од серијата Tbi, кои претставуваат комбинација на Hbi и T-коли, што значи
дека им се отвораат и покривот и бочните страни и тоа едната половина преку другата
половина на која било страна, што овозможува да се товараат озгора, отстрана и
комбинирано (слика П2.23б) и

специјален тип од овие коли, серија Tad, кои служат за превоз на стока во
растресита состојба чијашто гранулација е до 50 mm (на пример, житарки, вештачко
ѓубре и сл.). Товарањето се врши озгора, а истоварот со помош на силата на
гравитацијата, низ отворите од бочните страни на колата (слика П2.24). Овие коли се
приспособени за истовар на елеватори или директно во амбалажа.
Поради сите горенаведени карактеристики, колите од оваа серија, помеѓу
затворените и отворените типови коли, можат да се сметаат и како комбинирани коли,.
Серискиот број на овие коли започнува со цифрата „0“ (според најновото
обележување). Според старото (но сè уште важечко) обележување, серискиот број на
овие коли започнува со цифрата „5“ (како петта цифра во индивидуалниот број), а како
шеста цифра во индивидуалниот број се појавуваат цифрите: „6“, „7“ и „8“.
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Основни карактеристики на Т-колите се:
кај колите со 2 оски должината на колата е од 9 m до 12 m, а носивоста е над 25

t;


кај колите со 4 и повеќе оски должината е од 15 m до 18 m, а носивоста е над 50

t.
а)

б)

Слика П2.23. Коли со подвижен покрив серија: а) Taems; б) Tbi

Слика П2.24. Коли со подвижен покрив серија Tad
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ГРУПА ОТВОРЕНИ КОЛИ
Отворени коли од обичен тип – серија E

Овие коли имаат страници повисоки од 1 метар (од 1 до 1,8 m) и служат за превоз
на онаа стока којашто според своите особини или пак според тарифските прописи се
превезува во отворени коли (слика 2.25 и 2.26). Тоа е стока на која не и пречат
атмосферските влијанија и е потешка за отуѓување. Некои од овие коли имаат и
столбови кои што можат да се симнуваат и кои служат за подобро обезбедување и
прицврстување на товарот. Заради својата голема примена, тие спаѓаат во групата
најзастапени типови товарни коли во колскиот парк на железничките превозници.
Во овие коли се превезува: обработено и полуобработено дрво, јаглен, штици,
трупци, производи од градежништвото, производи од металуршката и машинската
индустрија, тули, плочи, ролни од лим, старо железо итн.
Во случај на недостиг од затворени коли можат да се употребуваат и отворени
коли, при што како заштита од атмосферските влијанија се користат покривачи.
На повеќето од овие коли на страниците постојат „ушички“ (прицврстени
закачалки), коишто можат да се користат за прицврстување на покривачите, тогаш кога
е потребно. За разлика од другите видови товарни коли, истоварот на поголемиот дел
од Е-колите е можен со бочно или челно превртување на колите (слика П2.27).
Серискиот број кај овие коли започнува со цифрата „5“.




Основни карактеристики на Е-колите се:
имаат челно и бочно превртливи страници и рамен под,
кај колите со 2 оски должината е над 7,70 m, а носивоста над 25 t и
кај колите со 4 и повеќе оски должината е над 12 m, а носивоста е над 50 t.

Слика П2.25. Отворени коли со 2 оски серија E
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Слика П2.26. Отворени коли со 4 оски серија Eas

Слика П2.27. Отворени коли со 4 оски кои можат да се превртат при истовар
серија Eamos – z

Отворени коли од специјален тип – серија F

Овие коли се употребуваат за превоз на одреден вид предмети, за кои впрочем се
и специјално направени. Тие се со високи страници, а подот им е направен со наклон.
Имаат и отвори на бочните страници или пак отвори на самиот под од колата, сè со цел
да може да се врши автоматско истоварање со помош на силата на гравитацијата (слика
П2.28 и П2.29). Товарањето се врши механизирано озгора (транспортери во вид на
лента, елеватори и сл.)
Во овие коли најчесто се превезува: толченик, чакал, руда и сл. Кај колите кои
превезуваат толченик, истоварот може да се изврши и на едната и на другата страна, но
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и во средината помеѓу шините или пак истовремено на сите отвори. Кај колите кои
превезуваат руда, отворите се приспособени така што истоварот се врши од двете бочни
страни на колите, во посебно наменети бункери. Кај некои коли преклопните врати на
отворите за истовар можат да се отвораат механички – рачно, со компримиран воздух
или на двата начина истовремено, од платформата на челото на колата. Колите од
серија F често се нарекуваат „кипер коли“.
Серискиот број кај F-колите започнува со цифрата „6“.
Основни карактеристики на F-колите, се отворени коли од специјален тип, чијашто
носивоста кај колите со 2 и 3 оски е над 25 t, а кај колите со 4 и повеќе оски над 50 t.

Слика П2.28. Отворени коли од специјален тип, серија Faccs – z

Слика П2.29. Отворени коли од специјален тип, серија Fals – z
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Комбинирани отворени плато-коли од обичен тип – серија О

Овој тип коли има високи страници коишто можат да се преклопуваат кон
внатрешноста, на подот, или кон надворешноста на колата. Кога не се преклопени
колите се користат како отворени, а кога ќе се преклопат се користат како плато-коли.
Овие коли уште се нарекуваат и мешовити коли.
Кога се преклопени нанадвор, страниците можат да се користат за премостување
на колата и товарната рампа. На тој начин се овозможува преминување на патни возила
при товарање и истоварање, од товарната рампа на колата и обратно. Страниците се
направени од силна конструкција и издржуваат притисок од 5 t по едно тркало од
патното возило.
На секоја страница колите имаат по 10 столбови, а на челните страници имаат по
2 столба коишто можат да се извадат.
Тие служат за превоз на оние предмети што се превезуваат и во отворени и во
плато-коли.
Во колскиот парк на АД Македонски железници-Транспорт засега нема вакви
коли.
Серискиот број кај овие коли започнува со цифрата „3“ (како петта цифра во
индивидуалниот број).
Основна карактеристика на колите од серија О е дека се комбинирани отворени
плато-коли од обичен тип со 2 оски, со преклопни високи страници и со столбови.
Должината на колите е над 12 m, а носивоста над 25 t.

ГРУПА ПЛАТО-КОЛИ
Плато-коли од обичен тип – серија K

Плато-колите се со ниски страници (до 50 cm) или се без страници (слика П2.30).
Колите со страници служат за превоз на растресит товар: песок, толченик, руда,
лесни патни возила и сл.
Колите кои се без страници можат да имаат столбови и најчесто служат за превоз
на: трупци, греди, штици, плочи, коцки, сандаци, бали, поединечни контејнери и сл.
Серискиот број кај овие коли започнува со цифрата „3“ (како петта цифра од
индивидуалниот), а како шеста цифра во бројот, се користат цифрите: „0“, „1“, „2“, „3“ и
„4“.
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Основна карактеристика на колите од серијата К е дека се плато-коли со две оски
од обичен тип, со ниски преклопни страници, должина над 12 m и носивост над 25 t.

Слика П2.30. Плато-кола серија Kgs-z

Плато-коли од обичен тип – серија R

Колите од серија R, исто така, можат да имаат ниски страници (до 50 cm) или пак
да се без страници со столбови (слика П2.31). Тие имаат иста намена како колите од
серијата К, со таа разлика што се наменети за товарање на предмети кои имаат поголема
маса и поголеми димензии (пошироки, подолги и сл.). Затоа, колите од серијата R се со
четири оски.
Во овие коли можат да се превезуваат: разни столбови, бандери, бетонски и
железни цевки, подолги градежни материјали и конструкции, необработено дрво,
машини, котли, контејнери (слика П2.32), ролни лим, шини и сл.
Серискиот број кај овие коли започнува со цифрата „3“ (како петта цифра во
индивидуалниот број), а како шеста цифра во бројот, се појавуваат цифрите: „5“, „8“ и
„9“.
Основна карактеристика на колите од серијата R се плато-коли од обичен тип со
вртливи основи, со преклопни челни ниски страници и со столбови. Должината на
колата е од 18 до 22 m, а носивоста е над 50 t.
Специфична кола од овој тип е колата од серија Rils – z (слика П2.33). Таа е
наменета првенствено за превоз на товар кој мора да биде заштитен од атмосферски
влијанија. Товарниот простор на челните страни завршува со високи страници кои на
горната страна се заоблени. Тој е покриен со платнен покрив, кој од бочните страни и
озгора налегнува на подвижни челични лакови кои имаат иста форма како и челните
страници и на некој начин, формираат еден вид костур. Подвижните челични лакови
овозможуваат собирање на покривот на една страна на колата, со цел при товарањето
и истоварањето да се ослободи пристап во товарниот простор. Дрвениот под во колата
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овозможува прицврстување на товарот на подот (со заковување на помошни средства),
со што се оневозможува да дојде до негово поместување за време на превозот.

Слика П2.31. Плато-кола серија Rs-z

Слика П2.32. Плато-кола за превоз на контејнери, серија Rgs-z

Слика П2.33. Плато-кола за превоз на товар кој мора да се заштити од
атмосферски влијанија, серија Rils – z
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Плато-коли од специјален тип – серија L

Колите од серијата L, во зависност од потсеријата што ја имаат, се употребуваат во
насока на остварување на четири цели и тоа:

коли со завртници (гредички на подот), кои служат за превоз на долги предмети
коишто се товарат на две или повеќе коли,

коли на кат, кои служат за превоз на автомобили (слика П2.34),

коли со специјални уреди за прицврстување на контејнери (слика П2.35) и

коли кои се специјално приспособени за превоз на калеми (ролни) со лим.

Слика П2.35.Плато-кола за превоз на контејнери, серија Lgnss-z

Плато-коли од специјален тип – серија S

Плато-колите од серијата S можат да бидат:
–
коли без страници (слика П2.36 и П2.37), кои се малку пошироки од обичните
плато-коли и имаат посебно зајакнати носачи, за да можат да се употребуваат за превоз
на тешки возила и други тешки предмети (на пример: тенкови, тешки железни блокови
и сл.),
–
коли со катови, наменети за превоз на патнички возила (автомобили), како
колите од серијата L, со таа разлика што имаат 4 оски,
–
коли специјално приспособени за превоз на поголеми и потешки контејнери и
разменливи транспортни садови (слика 2.38) и
–
коли специјално приспособени за превоз на ролни од лим (слика 2.39).
Колите од серијата S имаат слична намена како колите од серијата L, со таа разлика
што колите од серијата S служат за превоз на предмети со поголем обем, должина и
маса.
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Слика П2.36. Плато-кола од специјален тип, серија Saadkms-z (осум оски)

Слика П2.37. Плато-кола од специјален тип за превоз на тешки возила, серија
Smmps- tz

Слика П2.38. Плато-кола од специјален тип за превоз на контејнери, серија
Sgnss- z

Слика П2.39. Плато-кола од специјален тип, серија Shimmns- t
(за превоз на ролни лим)
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ГРУПА НА ОСТАНАТИ ТИПОВИ КОЛИ
Коли со метални садови (цистерни) – серија Z

Колите од серијата Z најчесто имаат еден или повеќе метални садови (цистерни)
кои се наменети за превоз на течни и гасовити материи. Некои од колите имаат уреди
за загревање на материјата која на обичната температура се наоѓа во цврста агрегатна
состојба, но заради полесна манипулација, најчесто при истовар, потребно е да премине
во течна агрегатна состојба, како што се катранот, парафинот, восокот и сл. (слика П2.40
и П2.41).

Слика П2.40. Кола цистерна за превоз на густи течности, серија Zaes-z,
опремена со парни грејачи кои се загреваат при истовар

Слика П2.41. Кола цистерна, серија Zas-z, наменета за лесни нафтени
деривати (бензин, серија 786 за меласа и масло за јадење и сл. )
Цистерните (садовите) се групирани во 12 групи во зависност од материјата што ја
превезуваат (табела П2.4). Врз основа на оваа распределба по групи, се означува дека
секоја течност или гас внатре во својата група може да се товари едноподруго и да се
превезува без цистерната претходно да се мие.
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Табела П2.4 Групи цистерни и нивна намена
Група

Намена на цистерните

Поблиско објаснување

I

За превоз на црни течности

Сурова нафта, масло средно и тешко,
специјално масло за бродови, дизелгориво, масло за индустрија, битумен

II

За превоз на катран и креозот

III

Масло за трафостаници,
подмачкување

IV

За превоз на минерални
масла
За превоз на моторен бензин

V

За превоз на дизел-горива

VI

За превоз на специјални
бензини
За превоз на млазно гориво

Дизел-гориво
D-1,
масло
EL
за
домаќинство
Медицински, бензин за гуми, With-spirit

VII
VIII
IX
X
XI
XII

За превоз на авионски
бензин
За превоз на петролеј за
осветлување
За превоз на технички
хемикалии
За превоз на производи за
исхрана
За превоз на гасови под
притисок
За
превоз
на
цврсти
материјали

масло

за

Млазни горива GM1 и GM4
B80, B100/130 и B115/145

Сулфурна, азотна киселина, сода
Масло за јадење, вода, алкохол, вино,
меласа
Земен гас, бутан, пропан
Цемент, глина
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Други коли од специјален тип – серија U

Колите од серијата U имаат различна намена. Всушност, во оваа серија се
распоредени сите коли коишто не можат да се распоредат во претходно наброените
серии коли од специјален тип: F, H, L, S и Z. Така, во серијата U спаѓаат:
–
коли со спуштен под коишто служат за превоз на габаритни предмети (котли,
трансформатори и сл.), кои поради својата висина не можат да се товарат во други коли,
сè со цел да не се пречекори товарниот профил (слики П2.43, П2.44 и П2.45),
–
коли со садови коишто постојано се прицврстени на колите или пак садови што
можат да се симнуваат (слика П2.46 и П2.47). Тоа најчесто се: разни танкови, бочви,
базени, лонци и др. Во нив се превезува: цемент во растресита состојба, житарки,
киселини и други материи во прав или во зрно, чијашто гранулација е до 5 mm.
Истоварот се врши под притисок од компримиран воздух од 2 до 3 бари,
–
службени коли на товарните возови, наменети за извршување на работите на
возоводителот и возниот манипулант кај товарните возови (серија Ut) и
–
колите за други специјални намени.
Серискиот број кај овие коли започнува со цифрата „9“ (петта цифра во
индивидуалниот број).



Колите од серијата U имаат носивост:
кај колите со 2 и 3 оски над 25 t;
кај колите со 4 и повеќе оски над 50 t.

Слика П2.43. Специјална кола со 4 оски, серија Uais-z, наменета за товари
кои го пречекоруваат товарниот профил кај стандардните плато-коли
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Слика П2.44. Специјална кола со 8 оски, серија Uaai-z, наменета за превоз на
предмети со поголема маса и димензии (до 105 t)

Слика П2.45. Специјални коли со 16 и 24 оски, серија Uaai-z

Слика П2.46. Специјална кола, серија Uacs-z, за прашести и зрнести пратки до
5 mm (цемент, калциумова сода и др.)
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Слика П2.47. Специјална кола, серија Uc-z, за прашести и зрнести пратки до
5mm
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Прилог 3. Анкетен прашалник за планирање на капацитети
QUESTIONNAIRE
Railway transport capacities planning
Research for doctoral thesis of the candidate: Kire Dimanoski, M.Sc.
1. Name of organization
2. Country
3. Number of wagons for
freight transport
4. Number of locomotives
used for freight transport
5. Number of new wagons
procured last 10 years
6. Please describe the
process of planning the
wagon fleet according to
the type of the wagons and
the quantity
(here you can describe who
is planning the structure of
the wagon fleet, how it is
initiated, which data are
used for determination of
the needed series of
wagons, which number of
wagons is needed for the
future period etc.)
7. Please describe the
methodsfor determination
of the quantity and
structure of freight wagons
for new procurement
(here you can describe the
method for determination
of the quantity of the
freight wagons and on
which data is based this
determination, or which are
the
most
crucial
information’s
for
this
determination)
8. Please describe the
methods for planning the
freight transport capacities
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(here you can describe the
method for determination
of the structure of other
gear or capacities which are
included
in
freight
transport, like: cranes,
lifters,
ramps,
loading/unloading facilities)
Dear all,
The data provided will be used for analysis of the methods and procedures for planning,
determination of the transport capacities in railway transport in order to increase the
efficiency and the effectiveness of the railway transport system.
All data will be confidential analyzed and will be used just for scientific purposes only
and it will be NOT passed to third parties.
You can also submit your answer directly by click to this web address.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1xbDliUVJqSktqU3hqcXF
ZOFZjVHc6MQ
If you have any questions, please don’t hesitate to ask me or my mentor.
Sincerly,
Kire Dimanoski, M.Sc.
Student on doctoral studies
kdimanoski@yahoo.com
Komitska 31,
7500 Prilep
R. Macedonia
Mentor:
Prof. Gordan Stojic, PhD
gordan_st@yahoo.com
gordan@uns.ac.rs
University of Novi Sad
Faculty for Technical Sciences
Novi Sad
R. Serbia
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Прилог 4. Анкетен прашалник за определување на критериуми за
димензионирање на видови на капацитети
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