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беспрекорна помош директно или индиректно учествуваа во прибирањето на
потребните податоци од терен

АПСТРАКТ

Со цел опслужувањето на сите дејности и активности од општествениот живот,
потребно е постојната сообраќајна инфраструктура да може да ја поднесе сообраќајната
побарувачка за движења.
Константното зголемување на потребите за движење на населението, резултира
со зголемена транспортна побарувачка со која постојната сообраќајна мрежа не може
да се справи. Од тие причини потребно е планирање на сообраќајната инфра и
супраструктура однапред. Ова планирање се заснова на одредени прогнози за
транспортната побарувачка кои ги прават сообраќајните инженери.
Макроскопскиот сообраќаен модел PTV VISUM, овозможува моделирање на
локалните сообраќајни случувања на сите учесници во сообраќајот, прикажување на
транспортната побарувачка и прогнозирање на истите за одреден временски интервал.
Истражувањето се однесува на проучување на софтверскиот пакет PTV Vision
VISUM и прибирање на демографски податоци за населението во градот, како и
податоци за работните места во сите области на стопанството за град Радовиш и за
Источниот плански регион.
Целта на овој магистерски труд е моделирање на транспортната побарувачка со
примена на софтверски пакет PTV Vision VISUM, на ниво на град и на ниво на регион.
Преку PTV Visum, како софистициран софтверски сообраќаен пакет е прикажано
моменталното оптоварување на сообраќајната мрежа како и прогнозираната
транспортна побарувачка за превоз за 10 години за град Радовиш и за Источниот
плански регион.
Валидноста на моделираните вредности прикажани во PTV VISUM е потврдена
со примена на статистичкиот GEH тест.
Со реализација на ова истражување, се отвораат насоки за нови понатамошни
истражувања, како за градови со поголем број на жители со интензивни сообраќајни
оптоварувања, така и за разгледување на друг вид на транспортна побарувачка.

Клучни зборови: макроскопски сообраќаен модел, прогноза, валидација
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ABSTRACT

In order to serve all the operations and activities of social life, it is necessary the
existing road infrastructure stand the traffic demand movements.
The constant increase of needs for the movement of the population, results with
increased transport demand that the existing road network can not handle. For these reasons,
it is necessary planning of traffic infra and suprastructure in advance. This planning is based
on certain forecasts of transport demand made by traffic engineers.
Macroscopic traffic model PTV VISUM, allows modeling of local traffic events of all
road users, showing the transport demand and forecasting the same for a certain time
interval.
The research concerns of studying the software package PTV Vision VISUM and
gathering demographic data for the population in the city, as well as data about work places
in all economic areas for the city of Radovish and the East Planning Region.
The purpose of this master thesis is modeling the transport demand by applying
software package PTV Vision VISUM, in city and region level.
Thorough PTV Visum, as traffic sophisticated software package is shown the current
burdening of network traffic and the projected transport demand for transportation for the
next 10 years for the city of Radovish and the East Planning Region.
The validity of the modeled values shown in PTV VISUM is verified by applying the
statistical GEH test.
The realization of this research opens new directions for further research as for cities
with a larger population with intense traffic demands, and the consideration of other types
of transport demand.

Keywords: macroscopic simulaton model, forecast, validation
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1

ВОВЕД

Едно од основните човекови права според Женевската конвенција е правото на
мобилност. Сите човекови мобилности се остваруваат по целосно или делумно уредени
сообраќајни површини. Значи, треба да се обрати големо внимание на сообраќајните
површини во однос на нивното конструирање, одржување и експлоатација.
Сообраќајното планирање претставува координација помеѓу овозможувањето
на транспортот, користењето на земјиштето, економскиот развој и социјалното
планирање. Формирајќи цикличен процес, планирањето и реализацијата се во
неразделен систем.
Континуираното зголемување на сообраќајната побарувачка доведува до
зголемување на сообраќајните текови што резултира со сообраќајни задушувања,
зголемено загадување на животната средина и зголемен ризик од сообраќајни незгоди.
Во развиените европски и светски држави, прогнозите за сообраќајната состојба
се изработуваат со современи софтверски алатки без кои сообраќајното инженерство
не може да се замисли. Така, покрај тоа што се олеснува работата на сообраќајните
инженери, се добиваат излезни резултати, односно придобивките и загубите, доколку
се воведе некој нов тип на контрола на сообраќајот, без притоа да се вршат пробни
тестирања директно на терен.
Макроскопскиот сообраќаен модел PTV Visum е светски водечки софтвер за
сообраќајна анализа, прогнози и управување со податоците, кој веродостојно ги
моделира сите учесници во сообраќајот и нивните интеракции. Во истиот може да се
моделира транспортната побарувачка, како и да се прави прогноза на истата за квартови
во урбаните средини, градови, региони, па дури и држави.
Накратко, истражувањето се состои од (7) глави. Започнувајќи од глава 1 со
идентификација на проблемот, предмет и цел на истражувањето. Општите
разгледувања за анализа на досегашните истражувања, теоретски осврт на почетоците
за развој на планирање на сообраќајот, како и опис на макроскопски софтверскиот пакет
PTV Vision VISUM ќе бидат прикажани во Глава 2.
Во Глава 3 прикажан е процесот за прибирање на релативни податоци, нивна
анализа, развој на макроскопски сообраќаен модел за град Радовиш, како и прогноза
на транспортната побарувачка со примена на софтверскиот пакет PTV Vision VISUM.
1

Целосен развој на макроскопски сообраќаен модел за Источниот плански
регион, како и прогноза за транспортната побарувачка со креирање на макроскопски
сообраќаен модел со PTV Vision VISUM е прикажан во глава 4.
Глава 5 се состои од компаративна анализа на излезните резултати добиени со
примена на PTV Vision VISUM на ниво на град и на регион. Веродостојноста на излезните
моделирани резултати од моделот и автоматските мерења од терен се потврдува со
примена на GEH - тестот.
Глава 6 претставува прикажување на предлог решенијата, препораките за
понатамошни истражувања (глава 7), додека заклучните согледувања се прикажани на
крајот од истражувањето.

1.1

Идентификација на проблемот

Планирањето на сообраќајот е техника во работењето и анализирањето на
објекти и услуги за кој било вид на превоз за постигнување на побезбедно, побрзо,
поудобно, економски и еколошки погодно движење на луѓе и стоки.
Според дефиниција планирањето на сообраќајот е процес во кој се трасираат
соодветни активности, кои во иднина доведуваат до претходно посакувани цели,
специфичен планерски процес во кој се утврдуваат потребните капацитети за
задоволување на потребите од превозот во иднина на даден планерски простор.1
По Втората светска војна, развојот на методологијата за планирањето на
сообраќајот, се движел во правец на сеопфатно изучување на односот на сообраќајот и
просторната организација на градот. Во почетокот на 1950 година, започнало
интензивно развивање на планирањето на сообраќајот во поголемиот дел од западните
земји за решавање на комплексните проблеми, кои се јавуваат во сообраќајот и
зголемените потреби за движење на луѓето.2
Првите трудови од областа на планирањето се поврзани со истражувањата во
планирањето на патните правци во Белград - Нови Сад и Савската магистрала, каде
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дошло и до изработка на првите студии на сообраќајот за градовите и примена и развој
на сопствените методи.
Планирањето на сообраќајот има фундаментална улога за приказ на
транспортната побарувачка во град и во регион, вклучувајќи разгледување на веќе
постоечки стратегии.
Планирањето на сообраќајот вклучува голем број на чекори: 3
-

Воведување на проект и цели

-

Подготвување на стратегија

-

Развој и приоритети на стратегијата

-

Алтернативно подобрување на стратегијата

-

Подготовка на транспортен план

-

Развој на алтернативен транспортен план

-

Систем за развој на проект

-

Набљудување на излезни резултати

-

Идни решенија
Развојот на информатичката и компјутерската технологија наоѓа примена и

станува неизоставен дел во сообраќајното инженерство. Современото сообраќајно
инженерство не може да се замисли без употреба на современи софтверски алатки со
кои се олеснува и верифицира работата на сообраќајните инженери.
Макроскопските сообраќајни модели за креирање на транспортна побарувачка
земаат широка примена во сообраќајното транспортното инженерство и тоа за анализа
и оценка на проектираниот транспортен систем, сообраќајните операции, изборот на
алтернативни решенија, прогнози на транспортната побарувачка, итн. Тие се
поедноставни за примена, поефтини, поефикасни, побрзи, наспроти анализите и
тестирањата кои се изведуваат директно на терен. Служат за анализа на мултимодални
и интермодални стратегии, кои можат да ги моделираат сите постоечки видови на
транспорт. Не постои друга алатка која може да креира транспортна побарувачка на
ваков реален начин.
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Во магистерскиот труд акцентот ќе биде ставен на транспортната побарувачка и
прогноза за град Радовиш и за Источниот плански регион со примена на софтверскиот
пакет PTV Vision VISUM.
Во 1979 година Д-р Ханс Хубшнајдер и Михаел Салинг со седиште во Карлсруе,
Германија ги оставаат темелите на компанијата „PTV Planung Transport Verkehr AG“
специјализирана за софтверски решенија и косултациски услуги за сообраќај, транспорт,
мобилност и логистика.4
Како дел од оваа компанија е и PTV Vision VISUM кој е светски водечки софтвер за
планирање на сообраќајна анализа во градови, региони и држави, прогнози и
управување со податоците засновано на GIS. Toj e комплексен, сеопфатен и
флексибилен макроскопски софтверски систем, бидејќи е дизајниран за мултимодална
анализа која ги содржи сите видови на транспорт (автомобилски, товарни возила,
автобуси, пешачки и велосипедски).
Софтверот VISUM е еден од водечките на пазарот, нудејќи голем број на функции,
анализи и развој на варијантни решенија во однос на други софтверски пакети во
областа на планирање на сообраќајот:5
- Постојано надградување
- Планирање и развој на патна мрежа
- Планирање и оптимизација на маршрути
- Прикажување

на

сообраќајното

оптоварување

на

јазли,

конектори на

сообраќајната зона
- Планирање со користење на модел за возни редови и маршрути на ЈГП
- Симулација на патниците на ЈГП и возачите на автомобилите, со препишување на
патувањата.
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1.2

Предмет и цел на магистерскиот труд

Предмет на истражување во овој магистерски труд е проучување на
софтверскиот пакет PTV Vision VISUM и прибирање на реални податоци за прогноза на
транспортната побарувачка на ниво на град и на ниво на регион.
Цел на овој магистерски труд е моделирање на транспортната побарувачка со
примена на софтверски пакет PTV Vision VISUM, за град Радовиш и за Источниот плански
регион.
Врз основа на добиените излезни резултати за транспортната побарувачка ќе
бидат наведени варијабилни решенија, ќе бидат наведени заклучоци, предлог мерки,
идни решенија и препораки од областа на планирање на сообраќајот.

2

АНАЛИЗА НА ДОСЕГАШНИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

PTV Vision VISUM се користи во голем број сообраќајни студии во речиси сите
градови во светот, овде би ги издвоиле најпознатите сообраќајни студии за Крањ,
Гросупле, Менгеш, Кочевје, Брежице и Мозирје во Република Словенија.
PTV Vision VISUM како пионерски зафат, за првпат е користен и во Р. Македонија,
во сообраќајната студија за град Битола, за прогноза на транспортната побарувачка за
град Битола.6
Како магистерско истражување за прв пат во Македонија се користи за „Прогноза
на транспортна побарувачка во мал град – пример за град Гевгелија “.7

2.1

Планирање на сообраќајот - дефиниции, поими, значење

Сообраќајот претставува движење на транспортните единици на иста мрежа
(транспорт на луѓе и добра), директна последица за реализација на потребите за превоз
и главна причина за постоењето на транспортниот систем. Задоволувањето на ваквата

6

СООБРАЌАЈНАТА СТУДИЈА ЗА ГРАД БИТОЛА, Технички факултет, Битола, 2011

7

Марковиќ, Л., ПРОГНОЗА ЗА ТРАНСПОРТНАТА ПОБАРУВАЧКА ВО МАЛ ГРАД – ПРИМЕР ЗА ГРАД ГЕВГЕЛИЈА,

Технички факултет, Битола, 2014

5

потреба за планирање на транспортниот систем за прв пат постигнала голем напредок,
со развој на автомобилска технологија и голем број модерни патни сообраќајници.
Патниот транспорт како јавен сообраќај своите почетоци ги бележи уште во XX
век. Поради сè почестите сериозни проблеми до кои доаѓало во нормалното одвивање
на сообраќајот, во 1905 година, во големите Американски градови, започнува
значително големо производство на автомобили и нивна употреба.8
Сообраќајните инженери често го споредуваат сообраќајот со течноста, под
претпоставка дека одреден проток на возила треба да тече низ системот наречен пат.
Сообраќајот во поширокa смислa подразбира превоз и комуникација на добра и
стоки, паричен и трговски промет, телекомуникации и др. Патниот сообраќај може да
се подели според:9
-

намената: за јавни и сопствени потреби

-

територијалните особености: внатрешен и меѓународен

-

начинот на организација: линиски, слободен и сл.
Континуираното зголемување на сообраќајната побарувачка доведува до

зголемување на сообраќајните текови што резултира со сообраќајни задушувања,
зголемено загадување на животната средина и зголемен ризик од сообраќајни незгоди.
Во развиените европски и светски држави, па и кај нас во поново време, предлог
решенијата од потенцијалните мерки за управување и контрола на сообраќајот се
изработуваат со развиени софтверски алатки. Така, се добиваат излезни резултати,
односно придобивките и загубите, доколку се воведе некој нов тип на контрола на
сообраќајот, без притоа да се вршат пробни тестирања директно на терен.
Во Република Македонија придобивките од напредната информатичка
технологија се применуваат, но во мали размери. При планирање на сообраќајот во
урбаните средини употребата на софистицирани софтверски алатки е доста
предизвикувачка гранка за еден сообраќаен инженер.
Сообраќајот и планирањето се тесно поврзани меѓусебно, бидејќи за да постои
сообраќајот претходно мора да биде испланиран одреден пат, но и откако имаме добро
испланиран пат потребно е планирање за негова реконструкција за следните години.
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Самиот поим планирање претставува процес на донесување на одлука за тоа што
и како да се направи во иднина. Ефективното планирање овозможува потребите,
желбите и вредностите на луѓето да се рефлектираат во донесување на дополнителни
одлуки. Планирањето се јавува во многу различи нивоа, направено од страна на
поедини лица или групи за долгорочно подобрување на општеството.
Планирањето на сообраќајот има фундаментална улога за приказ на
транспортната побарувачка во град и во регион, вклучувајќи разгледување на веќе
постоечки стратегии.
Во светот на сообраќајот, планирањето е основа за разгледување на цени на
билети, соодветни информации за корисникот, реконструкција на инфраструктурата,
транспортот,

користење

на

земјиштето,

паркингот,

патишта,

транспортната

побарувачка, прогнозата и сè друго поврзано со сообраќајното планирање.
Фундаменталната промена на начинот на кој е дефиниран проблемот и како ќе
се оценат неговите решенија се главен дел од сообраќајното планирање. Планирањето
е специфичен планерски процес со кој се утврдуваат потребните капацитети за
задоволување на потребите од превозот во кој се трасираат активности во вид на
формални или неформални постапки, кои во иднина доведуваат до одредени цели. Тоа
се сведува на одделно планирање на патишта, пруги или линии на јавниот превоз и
оценување на нивната пристапност како независни компоненти, односно простор со кој
треба да се решат одредени проблеми во транспортот.
Планирањето на сообраќајот e значaјно за целокупното општество, без разлика
на директното или индиректно вклучување на поединци во него. Системот на
сообраќајното планирање, кој вклучува јавни и приватни начини на превоз, може да се
опише во однос на три основни компоненти:10
-

Право на начин, кој ги вклучува патиштата и патеките кои можат да се користат
од страна на различни видови на возила и кои можат да се опишат во однос на
должина, капацитет и дизајн.

-

Терминал, кој го вклучува јавниот превоз и неговите станици, места за
паркирање, капацитети на автопат и негово задушување.
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-

Возилата меѓу кои се вбројуваат јавните и приватните возила, се опишува со
вкупниот број на патнички капацитет, ниво на погодност и други оперативни
карактеристики.
Постапката за сообраќајно планирање се извршува во секвенции, односно,

планерскиот процес мора да биде континуиран. Сообраќајното планирање претставува
координација помеѓу овозможувањето на транспортот, користењето на земјиштето,
економскиот развој и социјалното планирање. Формирајќи цикличен процес,
планирањето и реализацијата се во неразделен систем. При реализација на даден план,
за да се промени начинот на транспортниот систем, најпрво треба да спроведе
истражување за перформансите на системот и неговата ефикасност.
Сообраќајното планирање подразбира повеќе видови на планирање на
транспортот кои се одразуваат врз различни размери и цели: 11
-

Планирање на сообраќајни студии за олеснување на развојот на сообраќајните
стратегии

-

Планирање на локални транспорти за развивање на меѓуопштински транспорт

-

Планирање на регионален транспорт

-

Планирање на превоз на државни, провинциски и национални патувања

-

Планирање на стратешки транспорт за реализирање на прогнозирани вредности

-

Планирање за подобрување на транспортите патувања

-

Планирање на подобрувањето на одредена област (пешачење, велосипедизам,
ЈГП) или одреден дел од градот за разгледување.
Планирањето како и секоја друга активност, има своја функција да ги предвиди

промените (патувањата, побарувачката) кои ќе се случуваат со сообраќајниот систем.
Тежината на сообраќајното планирање доаѓа од потребите за планирање на идните
активности во времето и просторот, онаму каде што се јавуваат конфузни и конфликтни
точки. Податоците за моменталната состојба на сообраќајот ретко кога ги имаме како
готов материјал. Поради комплексноста и тешкотиите при прибирањето на податоците
потребно е да се вклучат група на луѓе заинтересирани за планирањето на сообраќајот,
кои преку повеќе начини на снимање на сообраќајот доаѓаат до потребниот резултат.

11

RICHARDOSON, A., Ampt, E., Meyburg, A., SURVEY METHODS FOR TRANSPORT PLANNING, University of

Melbourne, Eucalyptus Press, Parkville, 1995
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Таквите снимања се од голема важност, бидејќи знаеме дека од самото патување
на учесниците во сообраќајот произлегува неговата побарувачка и прогноза.
Податоците од овие броења често се користат како влезни во транспортните модели за
побарувачка.
Сообраќајното планирање координира краткорочни одлуки за поддршка на
долгорочни цели, при што вклучува донесување на одлуки поврзани со иднината.
Разгледувајќи

ги

промените

во

сообраќајот,

генерацијата

на

патувањата,

демографијата, економијата, стапките на пораст на населението, користењето на
земјиштето и потрошувачката, тешко е да се предвиди колку точно ќе се зголеми
сообраќајот во иднина.
Точната и квалитетна прогноза на транспортниот систем може да обезбеди многу
предности и тоа:12
-

Овозможува вреднување на квалитетот на услугите

-

Тековната евалуација поставува висока вредност на дадениот проект кој ги
зголемува вредностите на брзината на патување за 20% преку подобрување на
удобноста на патување, возење на велосипед, а ги намалува за исто толку
нивните трошоци и времето на патување

-

Се зголемува опсегот на подобрување на потенцијален јавен градски транспорт,
со што се подобрува транзитната услуга, информирање на корисникот,
разбирливи платни системи, места за чекање, помалку гужви и привлекување на
патници

-

Зголемување на квалитетот на услугите за хендикепирани лица

-

Намалување на сообраќајот на возила со дополнителни надоместоци

-

Рефлектира принцип кој подразбира развој на квалитетни подобрувања.
Анализата на истражување во однос на сообраќајот, сообраќајните планирања,

прогнозата на транспортната побарувачка, како и знаењето на основните теоретски
принципи за одреден модел на побарувачка, им помага како на аналитичарите така и
на сообраќајните инженери, планери и експерти да го изберат вистинскиот софтверски
пакет за прилагодување според дадените реални услови.

12

Цветановски, И., ИНТЕГРАЛЕН ТРАНСПОРТ, Технички факултет, Битола, 2008
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2.2

Транспoртна побарувачка во VISUM – пристапи, алгоритми

2.2.1 КОМПАНИЈА PTV VISION13

PTV (Planung Transport Verkehr) AG14 е Германска компанија специјализирана за
софтверски решенија и консултациски услуги за сообраќај, транспорт, мобилност и
логистика. Нивниот софтвер за транспортно планирање „Vision Traffic Suite“ и
програмата за планирање на патувањето „Map & Guide“ го сочинуваат портфолиото на
компанијата PTV. Според произведувачот, над 2000 корисници во повеќе од 90 земји го
користат пакетот Vision Traffic во областа на транспортното моделирање и
пресметување на сообраќајните текови. PTV е компанија рангирана помеѓу најдобрите
1000 светски лидери на пазарот според германскиот менаџерски магазин.
Во 1979 година Д-р Ханс Хубшнајдер и Д-р Михаел Салинг го основале бирото за
планирање PTV транспорт и сообраќај (PTV Planungsbüro Transport und Verkehr GmbH)
во Карлсруе, Германија. Помеѓу 1979 и 1982 година ја развиле првата компјутерска
програма за планирање на патувањето. Првиот проект вклучувал локација и
распределба на планирање на линии на мрежа за автобус и патен транспорт во Манхајм,
како и планирање на патувањето за Лангнес - Игло. Овие проекти биле основа за развој
на други софтверски продукти. Во 1999 година петте компании на PTV извршуваат
спојување во една наречена PTV Planung Transport Verkehrs AG. Од 2001 година,
компанијата нуди софтверски продукти и услуги од областа на транспортот, мобилноста
и логистиката. Од 2011 година, PTV презентира нов дизајн на корпорацијата што се
одразува на позицијата на PTV како светска компанија за паметен софтвер со ново лого:
PTV група.
Денес, PTV има светска мрежа од канцелари и соработници на 4 континенти.
Моментално PTV AG има капацитет на вработени 700 луѓе и соработници во Берлин,
Дрезден, Дизелдорф, Ерфурт и Штутгарт. Освен тоа управува со широка мрежа на
соработници и компании кои се лоцирани во Франција, Белгија, Холандија, Италија и
Австрија како и во држави надвор од Европа како што се Дубаи, Кина, САД, Австралија,
Мексико и Канада. PTV е фокусирана на следните сектори од индустријата:

13
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AG" стои за Aktiengesellschaft, корпорација според германскиот закон
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автомобилска, ICT сектор, транспорт и логистика, сообраќај и транспорт, мобилност и
сообраќајно инженерство. Vision Traffic Suite, PTV Visum (макроскопско моделирање на
побарувачката и патувањата), PTV Vissim (микроскопска симулација на сообраќајот),
TrafficPlatform и TrafficCountManagement се комплексни софтвери кои ги има развиено
компанијата PTV.
PTV е корпорација поделена во три деловни подрачја:
1. Софтвер

за

сообраќај

(транспортно

планирање,

транспортни

модели,

сообраќајна симулација, јавен превоз);
2. Транспортен консалтинг (транспортно планирање и сообраќајно инжинерство,
управување со сообраќај, градски превоз, интегрирани транспортни концепти);
3. Софтвер за логистика (планирање и оптимизација на транспортните и
продажните структури, софтвер за планирање на патувањата и итенерерите,
геоменаџмент, геомаркетинг, визуелизација на дигитални мапи).
Софтверските решенија се од голема корист за инженерските канцеларии,
локалните власти, институтите за истражување како и од студентите во транспортното
инженерство.
Софтвери за логистика кои се произведени од PTV се:
-

PTV Map&Guide (прв планер на маршутата со TÜV сертифицирана пресметка на
издувните гасови)

-

PTV Smartour (професионална програма за планирање на патувањето за
транспортните компании)

-

PTV Map&Market (софтвер за оптимизација на продажните операции)

-

PTV x Server (географски и логистички компоненти на софтверите).
Основната разликата помеѓу комплексните софтверски пакети PTV Visum и PTV

Vissim е во тоа што: PTV Visum работи на принцип на макроскопско моделирање на
побарувачката и патувањата, а PTV Vissim работи на принцип на микроскопска
симулација на сообраќајот.

11

Сл. 2.1: Макроскопски и микроскопски софтвери од PTV
Извор: PTV America, VISUM UserManual, Verision 7.50.2.MODEL DESCRIPTION, April 2001.

Бидејќи во овој магистерски труд се применува макроскопско моделирање на
побарувачката и прогноза за истата, во продолжение ќе се задржиме со анализа на
работењето, значењето и функцијата на PTV Visum.

2.2.2 СОФТВЕРСКИ ПАКЕТ PTV VISUM15

PTV Visum е светски водечки софтвер за сообраќајна анализа, прогнози и
управување со податоците засновано на GIS. Веродостојно ги моделира сите учесници
во сообраќајот и нивните интеракциии при што обезбедува препознатлив стандард во
областа на транспортното планирање.
Неговиот сеопфатен модел и моќните пресметувачки и аналитички функции го
прават PTV Visum идеална алатка за развој на напредни транспортни стратегии и
решенија. PTV Visum се користи за моделирање на транспортните мрежи и
побарувачката за превоз, за анализирање на очекуваните сообраќајни текови и
планирање на услугите на јавен градски превоз во детали. Сообраќајните инженери,
планерите и истражувачите од повеќе од 100 земји се потпираат на PTV Visum повеќе од
30 години.

15
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PTV Visum ги содржи моделот за побарувачка, мрежниот модел и моделот на
влијанија врз патувањата:
-

Моделот за побарувачка содржи релевантни податоци за пресметка на
побарувачката, односно податоци за користење на земјиштето, за продукција и
атракција на патување, сегменти на побарувачка и стапка на патување. Моделот
за побарувачка ја одредува превозната побарувачка според начинот на превоз
со модифицирање на секој сегмент на побарувачка или со користење на извор –
цел на патувања (на пример, дом – работа, дом – училиште,) или пристап поврзан
со активностите (на пример, дом – шопинг, дом – останато).

-

Мрежниот модел формира повеќемодална мрежа која содржи податоци од
приватниот и јавниот транспортен систем. Се состои од сообраќајни зони, јазли,
стојалишта на ЈГПП, линкови и линии на ЈГПП како и нивни возни редови. Visum
обезбедува напредни, пријателски настроени методи за корисниците, за измена
и проверка на мрежните податоци.

-

Влијателниот модел овозможува да се анализираат и оценуваат влијателните
механизми на сеопфатниот транспортен систем кој се анализира. Корисничкиот
модел го симулира однесувањето на патниците на ЈГПП и возачите на
автомобили користејќи техники за препишување на патувањата. Обезбедува
пресметување на обемот на сообраќај (сообраќајниот проток) и показателите на
квалитетот на услуга. Оперативниот модел ги одредува оперативните
индикатори на услугата како што се број на возила или оперативни трошоци.
Взаемното разгледување на оперативниот модел и податоците за побарувачка
овозможува да се проценат приходите на линијата. Влијателниот модел гледано
од страна на животната средина нуди неколку методи за да се процени нејзиното
влијание врз сообраќајот.

-

Резултатите од анализата ги вклучуваат сите изворно – целни дестинации за секој
начин на превоз и нивните излезни протоци и поединечно за секоја врска.
Индикатор матриците го опишуваат квалитетот на услуга за секој пар на изворно
– целна дестинација (фрекфенција, време на патување и сл.).
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2.2.2.1 Области на примена

PTV Visum е моќна алатка за транспортните истражувачи, сообраќајните
инженери и планери. Софтверот нуди голем број на функции, анализи и развој на
решенија со повеќе варијанти, меѓу кои се вбројуваат:
-

Развој на патна мрежа – проширувањето на патната мрежа им помага на
планерите да ги зголемат перформансите и да го оптимизираат сообраќајниот
ток. PTV Visum се употребува за искористување на целиот потенцијал на
транспортното планирање и минимизирање на негативните ефекти врз луѓето и
животната средина.

-

Планирање на развојот – нови области или места, каде има голем број на луѓе
како индустриски зони, трговски центри и приватни имоти, мора да бидат
поврзани со постоечката патна мрежа на најдобриот можен начин, бидејќи
таквите патувања се од големо значење за нив. Со PTV Visum може да се
анализираат транспортни модели во услови на проектирана понуда и
побарувачка и нивното влијание врз целата мрежа земајќи ги во предвид
еколошките и економските аспекти.

-

Анализа на тесни грла – конструкцијата или мерките на сообраќајно планирање
можат да го олеснат протокот на сообраќај со што ќе ја подобрат работата на
тесните грла. Со PTV Visum може да се анализираат тесни грла и капацитетот на
патната мрежа до точка на потреба за проширување на мрежата или
реконструкција на нови патишта и да се намали задушувањето од сообраќајот кој
се пренасочува.

-

Товарен транспорт (урбана логистика) - логистиката во градовите се занимава со
операциите на товарен транспорт во урбаните средини. Во овој контекст
неопходно е да се осигура дотур на стоки во градовите со намалување на
оптеретувањето на градската инфраструктура. PTV Visum овозможува планирање
и оптимизација на маршрутите на товарен транспорт и нивно анализирање во
услови на економска ефикасност.

-

Развој на транспортот (главен план) – развојот на транспортот гледано од страна
на главните транспортни планови обезбедуваат прогноза на идната понуда и
побарувачка за патување. Оваа функција им овозможува на планерите
14

развивање на долготрајни мерки за транспортниот сектор и обезбедување на
постојано и ефикасно движење на луѓе и стоки. Со PTV Visum може да се
моделира мултимодален сообраќај на интегриран начин. Овие податоци потоа
се користат како основа за интегративни сообраќајни анализи и во поширок
контекст за одржливи транспортни стратегии.
-

Планирање на ЈГП - јавниот транспорт е елементарен дел во решавањето на
социјалните, економските и проблемите со околината. PTV Visum има значајна
улога во јавниот градски превоз и овозможува разрешување на сите видови
анализи во оваа област: од транспортната мрежа и планирање на услугите,
прогноза на побарувачката на превоз и планирање на локален транспорт до
анализа на трошоци и добивки.

-

Анкета на патници – анкетана патници е неизбежен фактор кој им помага на
планерите да ја анализираат побарувачката на јавен превоз. Покрај деталните
информации за употребата на јавен превоз анкетата на патниците овозможува
податоци за користење на билетите и карактеристиките на индивидуалните
патувања.

2.2.2.2 Модули на PTV Visum во индивидуалниот превоз

Модули на Visum во однос на индивидуалниот превоз се:
-

Анализа на економската ефикасност на патиштата (EWS) – е алатка за изведување
на анализи на трошоци и добивки (COST – BENEFIT) за инвестиции во изградба на
патишта засновани на EWS-97 (препораки за анализи на економска ефикасност
на патиштата). Овие препораки ја креираат основата за економска проценка на
инвестициите во изградба на патиштата спроведена според униформни
стандарди. Резултатите помагаат во донесување на одлука во однос на мерките
кои треба да се преземат. Понатаму донесените одлуки треба да бидат што е
можно пообјективни и потранспарентни.

-

Календар – овој модул овозможува да се дефинираат услужни денови како
викенди или работни денови и истите да се искористат за вршење динамичка
проценка и примена на модификациите кои зависат од времето на атрибутите на
мрежата.
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-

HBEFA – предвидувањето на издувните гасови од патниот сообраќај и
потрошувачката на гориво станува важна за проценката на загадувањето на
животната средина и развојот на инфраструктурата.

-

ICA: Пресметка на импендансата на јазлите – во PTV Visum детална проценка на
перформансите на една крстосница по модулот на анализа на капацитетот на
крстосница (ICA), кој вклучува постапки за пресметка на индикаторите на
перформансите на крстосницата. Резултатите од пресметката се обезбедени со
автоматски креиран репорт кој ги прикажува деталните пресметки за секој нод.

-

Прстенест граничен контролор (RBC) - надворешните контролори во PTV Visum
се од типот RBC. Соодветниот интерфејс им дозволува на корисниците да ги
дефинираат основните сигнални времиња, детекторите и други бројни
карактеристики како координација, спречување на приоритетот на транзитните
возила. Вредностите се зачувани во надворешни RBC фајлови со податоци и
истите можат директно да се внесат од PTV Visum, во кое било време. Прстенест
граничен контролор (RBC) најчесто се користи во Северна Америка.

-

Оптимизација на сигналната контрола и поместувањето на зеленото време – PTV
Visum обезбедува начин на координација со прилагодување на поместувањето
на зеленото време. Поточно, поместувањето служи за координирање на
програмите на сигналното време на соседни крстосници на таков начин што
вкупното време на чекање за сите возила се одржува на минимум.
Координацијата на нодовите контролирани со светлосни сигнали по должина на
коридорот се стреми да им дозволи на возилата поминување на зелено време
на сите координирани крстосници (прогресивни сигнални системи). За да се
изведе оптимизација на поместувањето на зеленото време, потребно е да се
моделираат нодовите детално вклучувајќи ги нивните сигнални контроли и да се
обезбеди резултат од проценка кој ги претставува сообраќајните услови на
мрежата.

-

TRIBUT - Патарина модул – содржи специјален метод на проценка кој се однесува
на патарините. Конвенционалниот пристап користи константна вредност на
времето за пресметка на патарината. Основните трошоци потоа се претворени
во време и може да се применат стандардни методи на проценка со еден
критериум. За разлика од конвенционалниот пристап TRIBUT користи случајна
16

вредност на времето. Така го пресметува барањето на маршрутата и изборот
заснован на два различни критериуми: време и трошоци.
-

Животна средина (бучава и загадување) – модулот на PTV Visum за животна
средина ги пресметува влијанијата врз околината како бучава и загадување
предизвикани од моторизираниот приватен транспорт. Излезните резултати се
претставени во графикони и табели. Модули за пресметка на влијанието врз
околината се: пресметка на нивото на бучава и пресметка на загадувањето на
воздухот.

2.2.2.3 Модули на PTV Visum во ЈГП

Модули во Visum кои се однесуваат на јавниот градски превоз се:
-

Детална стоп линија – моделот ја проширува основната линија која ја блокира
функционалноста обезбедена од моделот на линија на трошоци, при што
распоредот на возилата може да биде оптимизиран со дозвола за избор од сет
на соодветни комбинации. Ваквите стоп линии може да бидат моделирани
претходно или во текот на работењето.

-

Секундарниот критериум може да се искористи за систематски избор помеѓу
еднакво добрите решенија. Ова значи дека наместо еден вид на возила може да
се проценат голем број на можни видови на возила за патување. За време на
оптимизацијата избран е типот на возила кој дозволува минимално
распоредување на истите. За изборот на возила, овој софтвер ги зема во предвид
интензитетите на патниците пресметани за време на проценка.

-

Графички уредувач на распоредот кој го надополнува табулаторот откако
неговите подесувања на мониторот обезбедуваат оптимален преглед на
моменталниот статус на планирањето и информациите поврзани со патувањето.
Таквите прикази можат да бидат:
o Приказ и измени на сите или означените распореди на патувањата во
време - растојание или растојание – време – дијаграми;
o Приказ на еден или неколку линии, избор на стојалиште за прикажување,
контрола на нарачките за стојалишта;
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o Приказ на променети патувања според одредени атрибути (ден, линија,
тип на возила, оператори итн. );
o Интелигентни комбинации од табеларни и графички прикази за избор,
промени и отстранувања на одредени патувања;
o Визуелизација на дополнителни детали за услугите на патување, на
пример: број на патници по делница, број на патници по патување,
автоматски и рачни бројачи на патници;
o Во дијаграмот време – растојание може да се прикажат и проценетите
индивидуални патувања по блокови;
o Блоковите може да се прокажат во бар дијаграми за интерактивни
промени.
-

Календар – со примена на овој модел може да се прикажат и изменат неделни
или месечни распореди во фајл од PTV Visum. Од таму прикажано е дали
одредена линија на ЈГП ќе биде достапна за одреден ден . Исто така можно е да
се прикаже одредена услуга за останати денови, на пример: одредени
ограничувања за празниците или дополнителна пуштена линија во деновите кога
тоа е потребно.

-

Трошоци на линија и пресметка на приходите – овој модел овозможува анализа
на ефикасноста и враќање на трошоците на системот на ЈГП на неговите сервисни
единици. Трошоците се пресметани врз основа на распоредот на возила,
употребата на стојалиштата, специфични атрибути на операторот итн.
Проценката на бројот на потребни возила ја формира главната основа за
пресметка на трошоците. Овој модел обезбедува основна автоматска
блокирачка функција на линијата врз основа на избран распоред и правила
дефинирани од корисникот.

-

Анкета на патници во возило и податоци за електронски билети – анкетите на
патниците често не го вклучуваат комплетното патување на патниците надвор од
мрежата на ЈГП. Ова е позастапено кај патници кои што преседнуваат повеќе пати
или кои пешачат од една постојка до друга за преседнување. Воглавно,
патниците се бројат кога влегуваат во возилото на таканаречената анкетна
линија.
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2.2.2.4 Пресметка на побарувачката

Во Visim постојат неколку методи за пресметка на побарувачката:
-

EVA метод за пресметка на побарувачката – обезбедува алтернативен пристап за
првите три етапи (генерирање на патувањата, дистрибуција на патувањата и
избор на вид на превоз) од конвенционалниот четири степен модел за
планирање на сообраќајот. Новиот модел за побарувачка на патници се
карактеризира со разновидни карактеристики: метод за балансирање на
разликите помеѓу изворот и целта на сообраќајот и симулант на пресметка на
изборот на целта и видот на патување.

-

Visem метод за пресметка на побарувачката – базирани на сплет на активности
кои креираат мобилна програма, така популацијата е поделена на т.н. групи на
однесувања. Оттаму направените пресметки со PTV Visеm земаат во предвид
социодемографски и транспортни карактеристики. PTV Visem пресметува три
логички работни единици: генерирање на патување, дистрибуција на патување
и избор на начин на превоз. Овие три логички единици не се обработуваат
одделно во сукцесија од PTV Visem и се поврзани меѓу себе. Дистрибуција на
патувањата и изборот на начинот на патување се пресметани симултано со
единичен метод.

2.2.2.5 Измени во мрежата

-

Проширување на големината на GIS мрежата - кога се креира сообраќаен модел,
сообраќајните инженери веројатно ќе се определат кон придружување на
детални мрежи за навигација обезбедени од надворешни дистрибутери како
NAVTEQ. Кога се внесуваат овие податоци, се генерираат голем број на линкови
и нодови. Ова значи дека се потребни поголеми системски мрежи.
Надворешните GIS податоци лесно се внесуваат во PTV Visum со употреба на
алатката „shape - format“. За време на внесувањето на податоците во PTV Visum
сите податоци можат да бидат прикажани

како атрибути дефинирани од

корисникот.
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-

Уредување на крстосници – дозволено е моделирање на сите детали на
крстосниците, од нодови и карактеристики на свртувањата, до комплетно
поставување на крстосницата. Постојат различни појави кои се достапни за
прикажување на различните аспекти на крстосниците:
o нод кој ги прикажува основните карактеристики на крстосницата и на
главниот проток;
o линк кој ги прикажува атрибутите на сите пристапни линкови на еден нод,
на пример: бројот на ленти, нивната географска насоченост, брзина на
патување;
o свртувања кои ги прикажуваат макроскопските карактеристики на сите
свртувања;
o геометрија на моделот на нодот која во однос на неговата геометрија ги
вклучува и лентите на свртување;
o сигнални времиња кој ги прикажуваат сигналните времиња за пренос на
сигнали на групни и фазни контроли.

-

Генератор на под мрежи - модул за генерирање на под мрежата на PTV Visum.
Создавањето на под мрежа може да биде корисно кога е потребно да се оддели
дел од мрежата за да се проучува на подетално или микроскопско ниво.

2.2.2.6 Работа на PTV Visum

Целосното досегашно проучување на моќниот софтверски пакет PTV Visum, е
прикажан во Алг. 2.1 кој најкратко и најразбирливо го прикажува патот од дефинирање
на методологија на истражување, преку стартување и креирање на модел за
транспортна побарувачка, па се до крајниот производ – прогноза на транспортната
побарувачка во PTV Visum, кој мора да се помине за најлесно да се разбере значењето
и работата на овој макроскопски модел за моделирање на транспортната побарувачка
и прогноза.
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Алг. 2.1: Методологија за креирање на макроскопски модел
Извор: Изработено од магистрантот
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2.2.2.7 Придобивки од PTV Visum

1. Моќни функции - PTV Visum е алатка која работи на основа на искористување на
целиот потенцијал и методите за пресметки што ги покрива сите аспекти од
сообраќајното

инженерство

и

сообраќајното

планирање. Интуитивниот

кориснички интерфејс кој е лесен за употреба обезбедува цел спектар на
функции: од анализа на индивидуални функции и моделирање на главни
транспортни мрежи до анализа на проценка на сообраќајните текови.
2. Мултимодалност - PTV Visum се користи за анализа на мултимодални и
интермодални стратегии. Софтверот може да ги моделира сите постоечки
видови на транспорт без разлика дали е индивидуален транспорт, вклучувајќи
различни категории на возила или интегрирани мрежи на транспортно
планирање кои ги покриваат: градскиот превоз, паркирај и вози (Park & Ride) и
пешаците. Корисникот го детерминира фокусот на анализата.
3. Едноставно ракување - Во неколку едноставни чекори може да се креира
транспортен модел. Проширените интерфејси, моќните уредувачи, интуитивните
кориснички интерфејси и интегрираниот управувач на сценарио обезбедуваат
идеална средина за професионално транспортно планирање и сообраќајни
анализи.
4. Доследност - Со PTV Visum може строго да се моделираат сите транспортни
податоци во еден систем. Интерактивниот уредувач на мрежа автоматски го
потврдува секој чекор и ја осигурува максималната доследност на транспортниот
модел.
5. Способност на системот да интегрира - Изборот на алатка за интегрирање која
може да биде прилагодена да ги препознае специфичните карактеристики на
корисникот. PTV Visum се карактеризира со сеопфатна структура на податоци и
отворена архитектура. Додатоците помагаат во флексибилно проширување на
транспортниот модел со атрибути дефинирани од корисникот и додатни
функционалности. Проширениот СОМ интерфејс дозволува интеракција со
надворешни апликации и интеграција со комплексни деловни процеси.
6. Стабилна транзиција помеѓу нивоата на моделот - Изборот на ниво на детали се
врши според одредени барања на проектот. PTV Visum се користи за стабилна
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транзиција од макроскопско на микроскопско ниво на моделирање на
транспорт. Благодарение на ANМ интерфејсот лесно може да се внесат моделите
во алатката за сообраќајна симулација од PTV Visum во PTV Vissim. Сите детали
за крстосниците од моделот во PTV Visum се вклучени во симулацијата и оттаму
може да се користат за детална микроскопска анализа на сообраќајот.
7. Професионално претставување на резултатите - PTV Visum заслужено е
најдобриот светски софтвер за планирање на сообраќајот и транспортот. Не
постои друга алатка која може да креира транспортни модели на толку реален
начин. Згора на тоа може да се изберат голем број на видови на дизајни, како
табели за презентирање на резултатите.
8. Научни стандарди - Предностите на софтверот се тоа што ги исполнува
највисоките

модерни

стандарди.

Блиската

соработка

со

научната

и

истражувачката заедница овозможува постојано поставување на нови стандарди
во областа на софтверите поврзани со сообраќајно и транспортно планирање.
Придобивките од ова се алгоритми со високи преформанси и софтверска
технологија која постојано е збогатувана, подобрувана и на крај тестирана.
9. Напредна софтверска технологија - Моќниот софтвер овозможува брзи
резултати дури и ако е потребно да се пресметуваат големи транспортни модели.
Клучот за ова е истовременото извршување на бројни процедури и поддршката
на 64 битни оперативни системи.
10. - Добри услуги - Корисниците на PTV Visum се членови на голема
интернационална заедница на корисници и имаат придобивки од вештиот тим
за поддршка, професионални услуги, детална документација, упатства и
состаноци со корисниците кои обезбедуваат интензивна размена на знаење.
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3

РАЗВОЈ НА МAКРОСКОПСКИ СООБРАЌАЕН МОДЕЛ ЗА ГРАД РАДОВИШ

3.1

Општи податоци за град Радовиш

Радовиш е град во југоисточниот дел на Република Македонија. Тој е
административен, културен, едукативен, универзитетски, стопански и индустриски
центар на општина Радовиш. Сместен е во Радовишката котлина во подножјето на
планината Плачковица. Низ него поминуваат две реки, Стара река и Сушица.
Градот се наоѓа на 22° 28' источна географска должина и 41° 38' северна
географска ширина. Надморската височина во градот изнесува 380 m. Градот се
простира на површина околу 4 км², во широчина 3 км (Индустриска зона - ул.
Калузлиска) и во должина 3,5 км (нас. Раклиш - Кеј 8-ми септември).16
Општината има добри функционални врски со соседните градови Штип и
Струмица, од кои е оддалечен само 36 односно 29 км. Градот Радовиш е сместен во
централниот дел на општината, на надморска височина од 380 метри и претставува
општински административен центар со добра местоположба за развој на стопанството.

Сл. 3.1: Просторна разместеност на градот
Извор: www.maps.google.com

16

http://mk.wikipedia.org/wiki/Радовиш
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Според пописот на населението во 2002 година, градот Радовиш има 16 223
жители, а општина Радовиш 28 244, густината на населеност во општината е 46/km². Во
градот претежно живеат македонци, како и турско и ромско население.
Поради бројните функционалности на Радовиш, градот е генератор и цел на
голем број на патувања. Низ градот нема голем обем на товарен сообраќај бидејќи
магистралниот пат го заобиколува градот.
Во продолжение ќе биде прикажана постапката за изработка на прогноза на
транспортната побарувачка во град Радовиш. За оваа прогноза ќе биде употребен
софтверот PTV Visum на компанијата PTV VISION.

3.2

Прибирање на податоци за планирање на сообраќајот на ниво на град

За изработка на квалитетна прогноза за транспортната побарувачка најпрво
потребно е собирање на квалитетни податоци со цел да се добие еден веродостоен,
коректен и реален резултат. Потребни податоци кои беа прибрани од веродостојни
извори за потребите на овој труд се: број на домаќинства, просечен број на членови по
семејство, просечен број на вработени по семејство и бројот на вработени во јавните
установи и бројот на вработени по претпријатие од секторот стопанство.
Податоците за бројот на домаќинства се преземени од јавното комунално
претпријатие „Плаваја“ – Радовиш. Податоците се состојат од бројот на приклучоци за
вода на секоја улица од градот одделно. Детален приказ на овие податоци е даден во
Tаб. 3.1.
Таб. 3.1: Број на приклучоци за вода по улици
Реден број Шифра
1
97
2
98
3
112
4
2
5
3
6
1
7
4
8
5
9
6
10
7

Име на улица
Шаин Маало
Чазманска
Чеде Филиповски
11-ти Октомври
15-ти Корпус
1-ви Мај
22-ри Октомври
4-ти Јули
6-ти Ноември
8-ми Септември

ВКУПНО ПРАВНИ
186
/
8
/
/
3
52
1
49
26
50
8
154
106
21
1
24
/
241
30
25

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

12
28
29
114
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
43
45
46
47
111
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
63
65

А. Македонски
Ацо Караманов
Ана Поцкова
Бавча
Бел Камен
Блаже Коневски
Благој Мучето
Благој Туфанов
Браќа Миладинови
Даме Груев
Дане Трајков
Дојранска
Драмска
Егејска
Фабричка
Герас Цунев
Гоце Делчев
Ѓорче Петров
Ѓорги Сугарев
Готен
Илија Алексов
Илинденска
Индустриска
Исаро
Јане Сандански
Јавор
Калузлиска
Кирил и Методиј
Киро Донев
Корчо Маало
Коста Сусинов
Коџа Баир
Кузман Ј. Питу
Ленинова
Лисец
М. Тито Депонија
М.М. Брицо
Маршал Тито
Марксова
Мето Хаџивасилев

428
20
117
1
59
6
23
33
28
24
21
20
17
16
21
54
94
112
22
43
174
46
/
26
14
25
120
26
11
135
32
141
19
100
67
3
16
170
20
54

82
2
2
23
1
6
/
/
/
3
/
/
1
/
/
1
6
3
1
/
22
15
45
/
1
/
2
/
/
/
11
/
/
10
/
/
/
69
/
/
26

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

66
67
69
115
70
71
72
73
74
75
76
99
80
79
78
77
81
82
83
84
116
85
86
88
89
90
92
93
94
95
96

Михајло Апостолски
Мирче Ацев
Н.Н. Борче
Нова
Обрад Цицмил
Панче Пешев
Партизанска
Пензионерски дом
Пере Тошев
Пиринска
Питу Гули
Пл. Слобод
Плачковички крак
Плачковички Одреди
Плачковица
Плана
Раклиш
Самоилова
Серта
Славчо Стојменов
Стар Базент
Стив Наумов
Стоимен Трајков
Страшо Пинџур
Таско Андонов
В. С. Бато
Ванчо Прке
Вапцарова
Вардарска
Васил Дуганџиски
Васко Карангелски

18
61
41
1
30
11
106
15
16
27
30
13
7
13
303
12
199
229
9
44
1
30
23
16
31
118
8
32
122
19
10

/
4
1
/
/
/
32
/
/
/
/
27
/
/
10
/
4
17
/
/
5
/
/
/
/
1
/
/
3
/
/

Извор: ЈКП Плаваја Радовиш

Исто така, за да се утврди веродостојноста на податоците, направена е
дополнителна проверка со пребројување на домаќинства преку google maps, со што е
утврдено дека се добива вистинската слика за реалната состојба од терен.
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Демографските податоци на одредено подрачје се битен фактор за
разгледување при започнување на работа за транспортната побарувачка како и нејзина
прогноза. Таквите податоци се прикажани во следната табела.
Таб. 3.2: Демографски карактеристики на Радовиш
Демографски карактеристики на Радовиш
Вкупно население во град Радовиш
16223
густина на населеност
41,5 жители на км2
наталитет 14,5%
природен прираст
морталитет 12,2 %
доселени 2001-2005 - 86 жители;
миграциони карактеристики
отселени 2001- 2005 - 108 жители;
стапка на невработеност
околу 6800 невработени
вработени 4861 или 1,1 % од сите
вработени во РМ
структура на вработени според дејност
стопанство 4011;
нестопанство 850 ;
од 0-14 год.- 51,06 %
старосна структура
од 15-64 год.- 39,7 %
над 65 год. - 9,24 %
Извор: http://mk.wikipedia.org/wiki/Радовиш

Како последица на движењето на населението во градските урбани средини, во
одделни простори од регионот доаѓа до големо демографско празнење. За сметка на
тоа во градот Радовиш се отвориле процесите на економски, социјални, урбанистички,
станбени и инфраструктурни проблеми непосредно поврзани со пренаселеноста. Освен
овие трајни миграциски движења, во регионот се присутни интензивни дневни
движења на население и на работна сила.
Податоците за бројот на вработени во јавните установи и во приватното
стопанство се добиени преку истражување спроведено за потребите на овој
магистерски труд и се прикажани во Таб. 3.3.
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ОБЛАСТ

Индустрија

Образование

Рекреација

Шопинг

Администрација

Угостителство

Сите работни
места

Вработени

Од зона

Во зона

Таб. 3.3: Приказ на бројот на вработени по области

Вработени

1709

326

36

188

708

667

3634

4722

1020

330

Извор: Изработено од магистрантот

3.3

Профил на општина Радовиш

3.3.1 ПОДГОТОВКИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ВО PTV VISUM

Исцртувањето на уличната мрежа претставува сложен и комплициран процес,
доколку не го користиме олеснувањето кое ни ги нуди софтверот. PTV Visum има опција
за поставување на позадина во соодветен размер кој кореспондира со реалната мрежа
од терен, што значително го олеснува исцртувањето. Соодветната позадина е
прикажана на Сл.3.2.

Сл. 3.2: Сообраќајна инфраструктура на Радовиш (позадина)
Извор: www.maps.google.com
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Нодот (обележан со плава точка) кој всушност ја претставува секоја крстосница
(делот од мрежата каде се вкрстуваат линковите / делниците), има за задача да го
дефинира типот на сообраќајната контрола на крстосницата (кружна крстосница,
несигнализирана, сигнализирана, со знак за предимство). Нод е поставен и на влезно –
излезните правци на градот, за да се постават надворешните линкови кон местата со кои
се граничи. Од друга страна линковите (обележани со плава линија) се делници кои
претставуваат поврзување на два нода, кај кој реално треба да се дефинира ширина на
лента, должина на делница, режим на сообраќај (еднонасочен или двонасочен), брзина
на движење итн. На Сл. 3.3 е прикажано нивното исцртување.

Сл. 3.3: Поврзување на нодовите со линкови (делници)
Извор: Изработено во PTV Visum

3.3.2 ЗОНИРАЊЕ И ОПИС НА СООБРАЌАЈНИ ЗОНИ

Зонирање претставува самата постапка на одредување и исцртување на зоните
на градот. Зоните се објекти кои опишуваат област со посебна намена на земјиштето и
нивната локација во мрежата. Намената може да биде во вид на населени места,
комерцијални зони, шопинг центри, училишта, индустриски центри, рекреативни зони
итн. Тие се извор и цел на патувањето во транспортната мрежа.
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Градското подрачје на Радовиш е поделено на 21 сообраќајна зона со цел да се
добие што почиста намена на површината. Зоните меѓусебно се одделуваат со градски
сообраќајници кои дејствуваат како една целина наречена град.
Зонирањето првенствено беше исцртано на мапа поради олеснување на
работата, а потоа и прецизно дефинирано во софтверот. Во продолжение се дадени
границите на секоја сообраќајна зона одделно:
-

Зона 1 се граничи со улиците: Булевар „Александар Македонски“, „Илија
Алексов“, „Ѓорче Петров“, „Кеј 8-ми Септември“. Во оваа зона имаме домување,
рекреација, угостителство, образование и земјоделски површини.

-

Зона 2 се граничи со улиците: Булевар „Александар Македонски“, „Илија
Алексов“, „Кеј 8-ми Септември“. Во оваа зона преовладува домувањето, а
застапени се образованието и рекреација.

-

Зона 3 се граничи со улиците: „Илија Алексов“, „Ѓорче Петров“, „Кеј 8-ми
Септември“ и стадионот во населба Раклиш. Во оваа зона се застапени
земјоделските површини, а со мал процент застапено е и домувањето.

-

Зона 4 ја опфаќа населбата Раклиш. Во оваа зона има домување, рекреација и
услужни дејности.

-

Зона 5 граничи со улиците: Булевар „Александар Македонски“, „Илија Алексов“,
„Партизанска“, „Плачковица“. Оваа зона е со чисто домување.

-

Зона 6 се граничи со улиците: Булевар „Александар Македонски“, „Илија
Алексов“, „Ѓорче Петров“, „Плачковица“. Во зона 6 преовладува домувањето.

-

Зона 7 се граничи со улиците: Булевар „Александар Македонски“, „Ѓорче
Петров“, „Плачковица“.

-

Зона 8 се граничи со улиците: „Ѓорче Петров“, „Илија Алексов“, „Плачковица“.
Зоната е со чисто домување.

-

Зона 9 се граничи со улиците: „Калузлиска“, „Ѓорче Петров“, „Видое Смилевски Бато“ и населбата Раклиш. Во оваа зона преовладува домувањето.

-

Зона 10 се граничи со улиците: Булевар „Александар Македонски“, „Видое
Смилевски - Бато“, „Калузлиска“ и „Браќа Миладинови“.

Во оваа зона

преовладува домувањето.
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-

Зона 11 се граничи со улиците: „Кеј 8-ми Септември“, „11-ти Октомври“, „Браќа
Миладинови“ и „Плачковица“. Во оваа зона преовладува образование и
домување.

-

Зона 12 се граничи со улиците: „Кеј 8-ми Септември“, „Коџа Баир“

и

„Плачковица“. Во оваа зона преовладува домување и земјоделски површини.
-

Зона 13 се граничи со улиците: Магистрален пат: Струмица – Радовиш - Штип. Во
оваа зона имаме само индустрија.

-

Зона 14 се граничи со улиците: „Маршал Тито“, „Ана Поцкова“, „Чан Баир“ и
„Индустриска“. Во оваа зона преовладува индустријата, угостителството и
земјоделските површини.

-

Зона 15 се граничи со улиците: „Кеј 8-ми Септември “, „Маршал Тито“ и „Чан
Баир“. Во оваа зона преовладува рекреација, администрација,

шопинг и

домување.
-

Зона 16 се граничи со улиците: „Кеј 8-ми Септември “, „Маршал Тито“ и
„Партизанска“. Во оваа зона преовладува шопиг, администрација, образование,
угостителство и домување.

-

Зона 17 се граничи со улиците: Булевар „Александар Македонски“, „Маршал
Тито“, „Самоилова“, „Чедо Филиповски Даме“ и „Индустриска“. Во оваа зона
преовладува индустријата и угостителството.

-

Зона 18 се граничи со улиците: „Самоилова“, „Чедо Филиповски Даме“, „булевар
„Александар Македонски“, „Партизанска“, „Маршал Тито“ и „22-ри Октомври“.
Во оваа зона преовладува домувањето.

-

Зона 19 се граничи со улиците: „Партизанска“, „22-ри Октомври“, „Александар
Македонски“ и

„Кеј 8-ми Септември “.

Во оваа зона преовладува

угостителството, рекреација, домување, администрација, шопинг и образование.
-

Зона 20 се граничи со улиците: Булевар „Александар Македонски“,
„Индустриска“ и „Кеј 8-ми Септември “. Во оваа зона преовладува земјоделски
површини, угостителство, атракција и домување.

-

Зона 21 се граничи со улиците: „Плачковица“ и „Калузлиска“. Во оваа зона
преовладува земјоделки површини и домувања.
На Сл. 3.4 е претставена поделбата на град Радовиш по зони, додека со сини

линии се прикажани границите на зоните, и истите се соодветно нумерирани. На влезно
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– излезните правци кон Штип, Струмица и с. Раклиш се поставени зони, кои всушност
претставуваат надворешни зони кои се извор или цел на патувањата.

Сл. 3.4: Поделба на градот по зони
Извор: Изработено во PTV Visum

На Сл. 3.4 се прикажани и надворешните зони кои имаат големо значење при
креирање на моделот за побарувачка. За нивно правилно функционирање потребно е
да се формираат посебни матрици за транзитен сообраќај.
Вредностите за интензитетот на патувањата помеѓу надворешните зони за
товарниот и индивидуалниот сообраќај се дадени во Таб. 3.4 и Таб. 3.5 кои следуваат.
Таб. 3.4: Интензитет на транзитен товарен сообраќај
Надворешна зона
101
102
103

Транзитен товарен сообраќај – TT transit
101
102
0
20
25
0
1
8

103
1
5
0

Извор: Изработено од магистрантот
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Таб. 3.5: Интензитет на транзитен индивидуален сообраќај
Транзитен индивидуален сообраќај – C transit
Надворешна зона
101
102
101
0
1
102
30
0
103
1
4

103
2
0
0

Извор: Изработено од магистрантот

3.3.3 ПОСТАВУВАЊЕ НА АТРИБУТИ НА ЗОНИТЕ

Поставувањето на атрибути на мрежните елементи претставува постапка во која
се дефинираат сите дејности и патувања за секоја зона одделно. За градот Радовиш,
дефинирани се 10 атрибути:
-

Жители

-

РМИндустрија (работни места во индустрија)

-

РМОбразование (работни места во образованието)

-

РМРекреација (работни места во сферата на рекреација)

-

РМШопинг (работни места во шопинг сферата)

-

РМАдминистрација (работни места во јавната администрација)

-

РМУгостителство (работни места во угостителството)

-

Сите работни места

-

Од зона

-

Во зона.
Во Таб. 3.6 се прикажани атрибутите за секоја зона.
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Таб. 3.6: Атрибути на зоните

Извор: Изработено од магистрантот
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3.3.4 КОРДОНСКО БРОЕЊЕ (СНИМАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ НА ТЕРЕН)

Откако целосно е дефиниран и исцртан потегот на разгледување на
транспортната побарувачка на град Радовиш, потребно беше да се изврши кордонско
броење на сообраќајот со цел да се добијат влезно – излезни податоци.
При снимањето на сообраќајот се земаат во предвид моторните возила
(патнички автомобили, моторцикли, трактори, автобуси, лесни и тешки товарни возила).
Со цел да се добијат што е можно подобри резултати, 9 – члена екипа со претходно
специјално изработени бројачки ливчиња (Прилог 1) беше на терен 12 часа и изврши
броење на сообраќајот.
Со цел да се добие врвниот час, бројачките ливчиња беа направени со 15
минутни интервали за обележување на соодветно моторно возило. На секоја локација
беа поставени по тројца од бројачите. Кордонското снимање на сообраќајот беше
извршено на 21.09.2013 година (Сабота) и на 24.09.2013 година (Вторник).
Местата на кои беа лоцирани бројачите е прикажан на Сл. 3.5, односно на влезно
- излезните правци, кои го поврзуваат градот Радовиш со соседните градови.
1. Радовиш – Струмица
2. Радовиш – Штип
3. Радовиш – с. Раклиш
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Сл. 3.5: Места на кои е извршено броењето
Извор: www.maps.google.com - Обработено од магистрантот

Анализирајки ги податоците и од двата дена, кога беше направено 12 часовното
кордонско броење, утврдено е дека периодот од 13:00 до 14:00 е врвниот час.
Податоците што се добиени и од двата дена се со приближно исто оптоварување на
сообраќајот. Затоа во Таб. 3.7. се прикажани само податоците од 21.09.2013 година
(Сабота), кои се земаат како влезни во софтверот PTV VISUM.
Таб. 3.7: Податоци од кордонско броење
Штип
Радовиш
Автомобили
89
Автобуси
1
ТТВ
0

Радовиш
Штип
136
1
1

Радовиш
Струмица
128
1
5

Струмица
Радовиш
116
1
7

Радовиш
Раклиш
81
0
0

Раклиш
Радовиш
78
0
0

Извор: Изработено од магистрантот

За појасна слика за тоа како се добиени податоците во претходната табела,
прикажани се целосните резултати кои се добиени од кордонскот броење за време на
врвниот час.
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Таб. 3.8: Текови на делница Радовиш - с. Раклиш
Радовиш
Раклиш
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00

Патничко
возило
кон
од

19
19
11
14

20
19
3
31

Моторцикл

ЛТВ

ТТВ

Автобус

Трактор

од

кон

од

кон

од

кон

од

кон

од

кон

0
2
1
1

0

0

0

0
2
1

1
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3
3
2
2

2
1
0
1

0

1

Извор: Изработено од магистрантот

Таб. 3.9: Текови на делница Радовиш - Штип
Радовиш
Штип
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00

Патничко
возило

од
20
19
21
17

Моторцикл

ЛТВ

ТТВ

Автобус

Трактор

кон

од

кон

од

кон

од

кон

од

кон

од

кон

31
27
36
25

0
2
1
1

2
0
0
2

2
1
1
2

2
1
0
1

0
0
0
0

0
1
0
0

1
0
0
0

0
1
0
0

0
1
0
1

1
3
2
3

Извор: Изработено од магистрантот

Таб. 3.10: Текови на делница Радовиш - Струмица
Радовиш
Струмица
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00

Патничко
возило

од
28
34
33
22

кон

20
24
25
32

Моторцикл
од

2
1

кон

1
1
4

ЛТВ

ТТВ

од

кон

1
1

1
3
1
1

од

кон

2
1

1
2
1
2

Автобус

Трактор

од

од

кон

1
2
2

2

кон

1
3

2

1

Извор: Изработено од магистрантот

Прикажаните вредности се однесуваат на набљудуваните делници за врвен час.
Во табелите, „од“ и „кон“ се однесуваат на град Радовиш. Ваквите реални податоци се
вметнати во софтверот.

3.3.5 ПОСТАВУВАЊЕ НА КОНЕКТОРИ

Конекторите имаат функција да ја поврзат сообраќајната мрежа со зоните.
Нивниот број не е ограничен, и се поставува во однос на тоа кои делови од зоната се
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најоптоварени со сообраќај. Постојат внатрешни конектори, кои не преминуваат во
друга зона и надворешни конектори кои поврзуваат две зони, односно преминуваат од
една зона во друга.
Конекторите даваат посебен придонес во поврзувањето на мрежата на град
Радовиш и се прикажани со црвени линии на Сл. 3.6.

Сл. 3.6: Поставеност на конектори
Извор: Изработено во PTV Visum

3.4

Моделирање на транспортната побарувачка

Моделирањето на транспортната побарувачка го подразбира најважниот дел за
креирање на моделот. Односно генерирање, дистрибуцијата и препишувањето на
патувањето.

3.4.1 ГЕНЕРИРАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПАТУВАЊАТА

При креирање на генерирање на патувањата, направени се шест генерации на
патувања за сите шест групи на активности. Кај претходно внесените атрибути, потребно
е да се внесат фактори на генерација за продукција и атракција. Факторите на генерација
за сите шест намени се дадени во Таб. 3.11.
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Атракција
0
0
0
0
0
0
0
0

0,03773
0

0,00566

0,01819

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00909

0

0

0,00058

0

0

0

0

0

0

0

0,00387

0

Продукција

Намена 3

Продукција

Намена 4

0,00077

0

0

0

0

0

0

0,00077

0

0

0

Атракција

0

0,00029

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00117

Продукција

Намена 2

0,09861

0

0,27939

0

0

0

0

0

0

0

0

Атракција

0

0,010599

0

0

0

0

0

0

0

0,03001

0

Продукција

Намена 1

Во зона

Од зона

СРМ

Угостителство

Администрација

Шопинг

Рекреација

Образование

Индустрија

Вработени

Жители

Атрибути

Таб. 3.11: Фактори на генерација
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0,01191
0
0
0,00858

0,00471

0
0,00569
0
0,00858
0

0
0
0
0

0

0
0
0,15600
0,15600

0,18845

0,15600
0,15600

0,18845

0

0

0,79380
0
0,15600
0,15600

0

0
0
0,15600
0,15600

0
0,07800
0,07800

0,09422

0
0

0
0
0,07800
0,07800

0,09422

0
0
0
0

0

0
0,06258
0
0

0

Атракција
Продукција
Атракција
Продукција
Атракција

Намена 5
Намена 6

Извор: Прирачник PTV Vision VISUM17

Факторите за дистрибуција на патувањата за шестте намени во однос на
параметрите a, b i c се дадени во Таб. 3.12.
Таб. 3.12: Фактори за дистрибуција
Параметри
Намена
Намена 1
Намена 2
Намена 3
Намена 4
Намена 5
Намена 6

а

b

C

4,3
3,8
3
3
4,2
3,8

1
1
1
1
1
1

-0,08
-0,08
-0,08
-0,08
-0,08
-0,08

Извор: Прирачник PTV Vision VISUM

17

ПРИРАЧНИК PTV VISION VISUM, ТФБ, Битола, 2012
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3.4.2 МОДАЛСКИ ГОЛЕМИНИ ЗА ГРАД РАДОВИШ

Модалските големини всушност претставуваат препишувањата на патувањата на
одредени сообраќајници, односно распределба на патувањата по сообраќајниците и за
нивна пресметка потребна е нивна активација.
По сите претходно претставени и извршени постапки (исцртување на мрежата,
зонирање, додавање карактеристики на зоните, поставување на конектори,
дефинирање на видови на транспорт), софтверот како излезен резултат ја дава
транспортната побарувачка за движење за секој дел од уличната мрежа на градот.
Секоја сообраќајница во зависност од оптовареноста има соодветна ширина и
бројна вредност на количеството остварени патувања на улиците (делниците) за врвен
час, претставена на Сл. 3.7 со црвена боја (Прилог 3).

Сл. 3.7: Модалски големини на транспортна побарувачка
Извор: Изработено во PTV Visum

Коментар: Од прикажаната слика со модалските големини на транспортната
побарувачка, по самата ширина, значително се забележува дека сообраќајницата
„Партизанска“, која се наоѓа во централното градско подрачје, претставува
најоптоварена сообраќајница. Модалските големини на влезно – излезните правци, кои
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претставуваат поврзување на градот, со околните градови прикажуваат вредности
приближно исти со податоците од кордонското броење за Радовиш (Подглавје 3.3.4).
Целосната слика за оптоварувањето на сите сообраќајници со бројни вредности е
прикажана на Прилог 3.

3.4.3 НАЈКРАТОК ПАТ ОД ЗОНА ДО ЗОНА

Нодовите мора да бидат добро поврзани со линкови, за да се овозможи
реализирање на патувањата. Тоа значи дека целата патна мрежа мора да биде добро
исцртана за да овозможи движење помеѓу зоните - како внатрешните така и
надворешните. Во софтверот PTV Visum постои опција за пронаоѓање на најкраток пат
од зона до зона со цел да се констатира поврзаноста помеѓу две просторно оддалечени
зони. Софтверот автоматски на мрежата ја исцртува најдобрата маршрутата.
Во градот Радовиш имаме прикажување на поврзаноста помеѓу зона 13 и зона 2
по најкраткиот пат и е обележана со зелена боја.

Сл. 3.1 Најкраток пат помеѓу зоните 13 и 2
Извор: Изработено во PTV Visum
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3.5

Прогноза на транспортната побарувачка

Прогнозата на транспортната побарувачка се врши со цел да се увиди како ќе се
зголеми или намали транспортната побарувачка за одреден временски период.
Прогнозираните вредности за сообраќајното оптоварување на одреден град
претставуваат предизвикувачка работа за секој поединец, а посебно за сообраќајниот
инженер. Најбрзата и наједноставана постапка за прогнозирање на еден сообраќаен ток
овозможува софтверот PTV VISUM, преку соодветни фактори за пораст на населението.
Излезниот графички приказ од софтверот PTV VISUM за транспортната
побарувачка за 10 години со прикажани модалски големини, со цел да се утврди на која
делница колкав е обемот на патувањата, за град Радовиш е прикажан на Сл. 3.8. (Прилог
4).

Сл. 3.8: Прогнозирани големини на побарувачката за град Радовиш
Извор: Изработено во PTV Visum

Коментар: Модалските големини за прогнозата за наредните 10 години се со
тенденција на раст. Така на пример, моменталниот број на патувања на Бул.
„Александар Македонски“ на делницата кај црквата Св. Троица е 350 патувања во двата
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правца, а прогнозираниот број е 515 патувања. Вакво значително зголемување се јавува
и на останатите поглавни улици во градот.
Интензитетот на патувања помеѓу одделните зони е различен, и е претставен со
соодветни фактор. Факторите на патувања помеѓу зоните во градот се прикажани во Таб.
3.13.
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Таб. 3.13: Дефинирани фактори на патувања меѓу зоните

Извор: Изработено во PTV Visum
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3.6

SWOT анализа – Радовиш

Погодностите и ограничувањата за развојот на сообраќајот и транспортот во ИПР се
претставени со SWOT анализа, креирана со анализа на национални стратегии и
проучување на состојбите на сообраќајната инфра и супраструктура во регионот (Таб.
3.14).
Таб. 3.14: SWOT анализа за Радовиш
-

Предности (Strengths)
Јавни приходи во патниот сектор
Поволна положба во однос на
магистралниот пат A-4
Добра соработка со соседните општини
Развиеност на сообраќајната мрежа
Лесно пристапен терен
Проширување на магистралниот пат
Штип – Радовиш - Срумица
Регистрација и технички преглед на
возила
Употреба на безбедносна опрема за
возилата
Редовно, зимско и периодично
одржување
Закони за возачки дозволи
Намалување на бројот на смртни случаи
на патиштата
Постоење на помошни патишта покрај
А4 за движење на земјоделска
механизација

-

-

-

-

-

-

-

Недостатоци (Weaknesses)
Недостаток од автобуски превозник
Недостаток
на
сообраќајна
сигнализација до селските средини
Истрошеност на
коловозот на
одредени патни правци
Неасфалтирани
патишта
во
планинските предели
Несоодветно одржување на патиштата
и на патната инфраструктура
Недостаток на паркинг простори во
градот
Недостаток на инфраструктура за
пешаци и велосипеди во рамки на
општината
Слаба промоција и одржување на
постојните пешачки и велосипедски
патеки
Недостаток на кадар и опрема за
планирање на урбаниот транспорт во
најголемите градови во ИПР
Построго спроведување на законите
за безбедност на патиштата
Недостатоци при регистрација на
возилата и нивната исправност во
однос на техничка исправност,
поседување опрема и додатоци
Спроведување на законите кои
забрануваат нерегистрирани возила
на патиштата
Неисполнети услови за безбедност на
возилата при транспорт на опасни
материи (ADR) и лесно расиплива
стока (ATP)
Неисполнети
регулативи
за
хомологација на возила
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- Неискористени активни и пасивни
уреди за безбедност на возилата
- Офанзивно/агресивно
возење
и
непочитување на другите учесници во
сообраќајот
- Непочитување
на
патната
сигнализација
- Невоспоставени мерки за безбедност
во инфраструктурата
- Нема развиена железничката мрежа и
транспорт
Можности (Opportunities)
- Асфалтирање на земјените патишта
- Реконструкција
на
истрошениот
коловоз на одредени патни правци
- Воведување
на
меѓуопштински
автобуски линии
- Зголемување на безбедноста во
сообраќајот преку разни регионални
кампањи
- Можност за изработка на студија за
пешачки и велосипедски патеки
- Подобрување на состојбата на
возилата и опремата за безбедност на
патиштата
- Изградба на велосипедски и пешачки
патеки до најимпозантните локации
- Подобрени безбедносни мерки во
патната инфраструктура
- Намалена потреба за патување со
индивидуално возило
- Воведување на железничката линија
- Соодветно одржување на постоечката
ре-категоризирана патна мрежа
- Промоција на користењето возила
кои не ја загадуваат животната
средина
- Подобрување на политиката на
паркирање во градот
- Воведување на ЈГП
- Подобрување на возачките вештини и
одговорното однесување

Ризици (Threats)
- Зголемена опасност од незгоди при
изведување градежни работи
- Потреба од големи финансиски
средства за инвестиции и одржување
на патиштата
- Неефикасно
планирање
на
пристапноста
во
однос
на
инфраструктурата и знаците
- Неуспех во спроведувањето на
законите за подобрување на патна
безбедност на возилата, безбедност
во инфраструктурата, однесување на
патиштата,
управување
со
безбедноста на патиштата

Извор: Изработено од магистрантот
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4

РАЗВОЈ НА МAКРОСКОПСКИ СООБРАЌАЕН МОДЕЛ ЗА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ
РЕГИОН

4.1

Општи податоци за ИПР

Источниот регион е еден од осумте статистички региони кои креираат една
целина - Република Македонија. Овој регион се наоѓа во источниот дел на Македонија
и се граничи со вардарскиот, североисточниот и југоисточниот регион, а на исток со Р.
Бугарија.

Сл. 4.1: Местоположба на ИПР
Извор: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/GodisnikRegioni2009.pdf

Овој регион е претежно планински и го опфаќа крајниот исток на Република
Македонија. Се простира по дел од сливното подрачје на реката Брегалница, односно
се протега по Штипската, Малешевско – Пијанечката Котлина и Кочанското Поле.
Како

културен,

универзитетски,

стопански,

едукативен,

земјоделски,

административен и индустриски центар, регионот зафаќа површина од 3537 km 2 или
14.2% од територијата на Република Македонија, 78328 ха вкупна обработлива
површина, со вкупно 10% од вкупниот број на население и претставува еден од најретко
населените региони.
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Сл. 4.2: Граници на ИПР
Извор: Изработено од магистрантот

Освен дефинираните катастарски граници на Источниот плански регион, на
сликата се прикажани и постојните магистрални и регионални патишта во ИПР, со што
добиваме целосна слика за внатрешната поврзаност на регионот, како и со другите
региони.
Овој регион е составен од 11 општини (Берово, Виница, Делчево, Зрновци,
Карабинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево
и Штип) кои во поглед на урбанизираноста се поделени на 217 населени места, од кои
209 места карактеризирани како рурални населби.
Развојот на макроскопски сообраќаен модел за Источниот плански регион ќе
биде прикажан во следните поглавја.
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4.2

Прибирање на податоц0и за планирање на сообраќајот на ниво на град

Веродостојноста на податоците претставува почеток за преземање на било каква
работа или активност. Прикажувањето на моменталната сообраќајна ситуација на
регион како што е Источниот, претставува предизвик за секој кој се стреми кон нејзино
подобрување. Влезните податоци без кои е невозможно да се направи прогнозирање
на квалитетна транспортна побарувачка со реален резултат се: просечен број на
домаќинства, просечен број на членови по семејство, просечен број на вработени по
семејство, број на вработени во јавните установи и бројот на вработени по претпријатие
од секторот стопанство.
Ваквите податоци се превземени од Државниот завод за статистика на Република
Македонија за општините кои се дел од Источниот плански регион, според пописот на
населението, во 2002 година. При нивно разгледување, анализа и соодветна корекција
направена е следната табела.

Карбинци

Облешево

Кочани

Виница

Зрновци

Делчево

Берово

Пехчево

М. Каменица

Земјоделство,
лов,
704
шумарство
Риболов
0
Рударство
49
Преработувач
5247
ка Индустрија
РМ
електрична
413
енергија, гас
и вода
Градежништв
757
о
Трговија на
големо и
1611
мало

Пробиштип

Штип

Таб. 4.1: Број на вработени по дејности во ИПР
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Хотели и
ресторани
Сообраќај,
Складирање,
Врски
Финансиско
посредување
Недвижен
имот,
изнајмување
Јавна управа
и одбрана
Образование
Здравство и
социјална
работа
Комунални и
културни
активности
Непозната
дејност

291

55

3

3

143

57

7

98

72

7

54
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87

25

49
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151

23

221
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41

37

155
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0

1
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48

0
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41
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3
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1

4
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0
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539

42
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293

28
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16
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208
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942
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7

17
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53
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5

4

160

58

7

80

79

20

17

84

1

8

6

29

23

1

13

4

6
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Извор: Државен завод за статистика, Скопје, 2002

Источниот планински регион има четири пати помал пораст на населението во
споредба со порастот на населението во земјата и неговата просторна разместеност е
значително неповолна. Природното движење на населението во регионот се одликува
со потпросечен наталитет, натпросечен морталитет и стапка на природен прираст со
негативен предзнак. Стапките на прираст во речиси сите општини се негативни, освен
во општините Делчево, Македонска Каменица и Штип. Една од виталните
карактеристики на Источниот планински регион е густината на населеност која изнесува
51.2 жител/км2.
Меѓутоа, поради перманентниот процес на депопулација, голем е бројот на
раселени села, села со големина до 100 жители и на села со изразено висок индекс на
стареење. Оваа состојба доведува до концентрирање на околу 66% од населението во
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градските средини. Како последица на движења во одделни простори од други
регионот доаѓа до големо демографско празнење.18
Гледано од овој аспект во Источниот плански регион се нудат можности за
отварање на нови на економски, социјални, урбанистички, станбени и инфраструктурни
полиња кои ги решаваат проблемите непосредно поврзани со пренаселеноста и
интензивните дневни движења на население и на работна сила во другите региони.
Податоците во Таб. 4.2 соодветно се обработени и прилагодени за потребите на
овој магистерски труд. Ваквите податоци за бројот на вработени по области, во 11-те
општини на ИПР се неопходни за започнување со работа во софтверот VISUМ и истите
претставуваат негови влезни податоци.
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Зрновци
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Делчево
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Берово
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Риболов

1422

Сточарство, Лов,

Администрација

1611
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Шопинг
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Рекреација

858

Штип

Угостителство

Образование

7434

ИПР

Индустрија

Таб. 4.2: Влезни податоци во VISUM за број на вработени по области

Извор: Државен завод за статистика, Скопје, 2002, обработено од магистрантот

18

http://issuu.com/eastregionmk/docs/study_ponikva_mk
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4.3

Профил на ИПР

4.3.1 ПОДГОТОВКИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА СООБРАЌАЈНАТА МРЕЖА ВО PTV VISUM

Бидејки се работи за релативно голем регион, исцртувањето на сообраќајната
мрежа претставува првата основна работа на која мора да се внимава. Поставувањето
на позадина и прилагодувањето на соодветниот размер, значително ја подобрува
конечната слика во PTV Visum. Соодветната позадина за ИПР е прикажана на Сл. 4.1.

Сл. 4.1: Сообраќајна инфраструктура на ИПР (позадина)
Извор: www.maps.google.com

Нодот (обележан со жолта точка) и линкот (обележан со црна линија),
претставуваат објекти кој го дефинираат типот на сообраќајната контрола на одредена
крстосница, пат кој ги поврзува нодовите со одредени зададени вредности (податоци
за растојание, капацитет, број на ленти по насоки, процентуално учество на ТТВ и брзина
на движење). Вистинско прикажување на сообраќајната мрежа на ИПР, и негово
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поврзување со регионите со кои граничи преку влезно – излезните нодови, целосно е
прикажано на Сл. 4.2.

Сл. 4.2: Поврзување на нодовите со линкови (делници)
Извор: Изработено во PTV Visum

4.3.2 ЗОНИРАЊЕ И ОПИС НА СООБРАЌАЈНИ ЗОНИ

Зонирањето е составен дел од урбанистичкото и просторното планирање, и во
друга смисла претставува поделба на една територија која е поткрепена со плански
опфат, на глобално, регионално или национално ниво, според географската разлика
која ги дели на соодветни зони.
Во овој случај зонирањето е направено на тој начин што една општина
претставува една зона (постапката на одредување и исцртување на зоните е прикажана
на Сл.4.3). Самиот софтвер ни налага дека зоните треба да имаат свои намени поделени
во вид на населени места, комерцијални и рекреативни зони, училишта, шопинг центри,
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здравство, земјоделство – шумарство – сточарство - лов, кои претставуваат извор и цел
на патувањето во транспортната мрежа.
Источниот плански регион е поделен на 11 сообраќајни зони, исто колку и
општини, кои засебно претставуваат функционално – компактна целина што меѓусебно
се одделени според катастарските дефинирани граници на самите општини, кои во
основа дејствуваат како една целина – Источен плански регион.
Во продолжение се дадени имињата на секоја сообраќајна зона одделно:
-

Зона 1 - Општина Штип

-

Зона 2 - Општина Карбинци

-

Зона 3 - Општина Пробиштип

-

Зона 4 - Општина Кочани

-

Зона 5 - Општина Виница

-

Зона 6 - Општина Македонска Каменица

-

Зона 7 - Општина Делчево

-

Зона 8 - Општина Пехчево

-

Зона 9 - Општина Берово

-

Зона 10 - Општина Зрновци

-

Зона 11 - Општина Чешиново.
На Слика бр 4.3 е претставена поделбата на Источниот плански регион по

сообраќајни зони со соодветни сини линии кои претставуваат катастарските
дефинирани граници на зоните - општините, и истите се соодветно нумерирани.
Покрај 11 – те сообраќајни зони прикажани се и петте надворешни сообраќајни
зони кои претставуваат влезно – излезните правци на ИПР, или извор и цел на
патувањата во регионот.
-

Зона 12 - ИПР – Кратово

-

Зона 13 - ИПР – Свети Николе

-

Зона 14 - ИПР – Радовиш

-

Зона 15 - ИПР – Р. Бугарија

-

Зона 16 - ИПР – Дабиле.
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Сл. 4.3: Поделба на градот по зони
Извор: Изработено во PTV Visum

За правилно функционирање на надворешните сообраќајни зони кои имаат
големо значење при креирање на моделот за побарувачка, потребно е да се формираат
посебни матрици за транзитен сообраќај.
Вредностите за интензитетот на патувањата помеѓу надворешните зони за
товарниот и индивидуалниот сообраќај се добиени од кордонскот броење и се
прикажани во Поглавје 4.3.4.
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4.3.3 ПОСТАВУВАЊЕ НА АТРИБУТИ НА ЗОНИТЕ

За нормално функционирање на сообраќајот мора да се дефинираат атрибути на
мрежните елементи за сите дејности и патувања за секоја сообраќајна зона во регионот.
За Источниот плански регион, дефинирани се 12 атрибути:
-

Жители

-

РМИндустрија (работни места во индустрија)

-

РМОбразование (работни места во образованието)

-

РМРекреација (работни места во сферата на рекреација)

-

РМШопинг (работни места во шопинг сферата)

-

РМАдминистрација (работни места во јавната администрација)

-

РМУгостителство (работни места во угостителството)

-

РМЗдравство (работни места во здраствените установи )

-

РМЗШСЛ (Работни места во земјоделство, шумарство, сточарство, лов)

-

Сите работни места

-

Од зона

-

Во зона.
Во Таб. 4.3 се прикажани атрибутите за секоја зона.
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Таб. 4.3: Атрибути на зоните

Извор: Изработено од магистрантот
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4.3.4 КОРДОНСКО БРОЕЊЕ (СНИМАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ НА ТЕРЕН)

При какво било преземање на мерка, активност, носење на заклучок или
спроведување на идеја, за да се добие вистинска реална слика на сообраќајната
ситуација, како прв и основен чекор е добивање на влезни податоци за интензитетот на
сообраќајот за разгледуваната локација.
Откако целосно е дефиниран и исцртан потегот на разгледување на
транспортната побарувачка на Источениот Регион, потребно беше да се добијат влезни
податоци за делниците кои претставуваат влез – излез во самиот регион, преку снимање
на кордонско броење на сообраќајот.
При снимањето на сообраќајот се земаат во предвид типовите моторните возила
(патнички автомобили, автобуси и тешки товарни возила). Добиените податоци од
терен беа внимателно разгледани и обработени, детално прегледани, поставени во
софтверот со што на крај се добиени излезните резултати.
Со цел да се добијат што е можно пореални податоци од терен, 15 – члена екипа
со претходно специјално изработени бројачки ливчиња (Прилог 1) беше на терен и
изврши броење на сообраќајот, при што беа опфатени патничките автомобили, автобуси
и тешките товарни возила.
Снимањето на сообраќајот беше направено на 28.03.2014година, (Петок), во
попладневниот период со времетрање од 4 часа (12:00 - 16:00 часот). Бројачките
ливчиња беа направени со посебно место за внесување на регистерската табличка на
секое возило кое поминува. Снимањето беше извршено во едночасовни интервали, за
добивање на појасна реална слика за часовните интензитети, како и за согледување на
транзитните патувања низ ИПР.
Местата на кои беа лоцирани бројачите е прикажан на Сл. 13, односно на влезно
- излезните правци, кои го поврзуваат градот Источниот Регион со соседните региони во
Република Македонија. Соодветниот број, ја покажува локацијата на која е се наоѓаат
бројачите.
1. Свети Николе – Кочани – Струмица, Струмица - Кочани – Свети Николе
2. Крива Паланка – Куманово, Куманово – Крива Паланка
3. Делчево – Бугарија, Бугарија – Делчево
4. Струмица – Берово, Берово - Струмица.
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Сл. 4.4: Местоположба на бројачките локации
Извор: www.google.maps – Обработено од магистрантот

За секоја од локациите беше обезбеден соодветен број на бројачи со чија помош
беше направено снимањето на сообраќајните текови по насоки.
При анализирање на податоците добиен е интензитетот на транзитниот
индивидуален и транзитниот товарен сообраќај. Податоците се прикажани во Таб. 40 и
Таб. 40.
Таб. 4.4: Транзитен индивидуален сообраќај
Транзитен индивидуален сообраќај - C transit
Надворешна зона
Бугарија
Св. Николе - Радовиш
Кратово
Бугарија
/
1
/
Св. Николе- Радовиш
1
/
/
Кратово
/
1
/
Струмица
/
1
/

Струмица
/
1
/
/

Извор: Изработено од магистрантот
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Таб. 4.5: Транзитен товарен сообраќај
Транзитен товарен сообраќај - ТТ transit
Надворешна зона
Бугарија
Св. Николе- Радовиш
Кратово
Струмица

Бугарија
/
/
/
/

Св. Николе- Радовиш
2
/

Кратово
/

Струмица

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Извор: Изработено од магистрантот

На дијаграмите во продолжение се прикажани интензитетите на тековите по
типови возила на делниците Струмица, Кочани – Свети Николе (Диј. 4.1), Крива Паланка
-Куманово (Диј. 4.2), Бугарија – Делчево (Диј. 4.3) и Берово – Струмица (Диј. 4.4), за
двете насоки.
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Диј. 4.1: Текови на бројачко место 1
Извор: Изработено од магистрантот
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Диј. 4.2: Текови на бројачко место 2
Извор: Изработено од магистрантот
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Диј. 4.3: Текови на бројачко место 3
Извор: Изработено од магистрантот
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Диј. 4.4: Текови на бројачко место 4
Извор: Изработено од магистрантот

4.3.5 ПОСТАВУВАЊЕ НА КОНЕКТОРИ

Конекторите се дефинираат како врски помеѓу зоните и транспортната мрежа.
Бројот на конекторите зависи од оптовареноста на сообраќајот во самата зона и
претставуваат насочувачи на тековите на сообраќај. Покрај исцртаните конектори за
сите 11 зони на Сл. 4.5, ни се прикажани и конекторите кон надворешните зони кои
претставуваат насочување на сообраќајот од надворешните зони кон влезно –
излезните коридори на регионот. Конекторите во случајот се прикажани со црвена боја.
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Сл. 4.5: Поставеност на конектори
Извор: Изработено во PTV Visum

4.4

Моделирање на транспортната побарувачка

Генерирањето, дистрибуцијата и препишувањето на патувањето се основа за
започнување со моделирањето на транспортната побарувачка.

4.4.1 ГЕНЕРИРАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПАТУВАЊАТА

Факторите на генерација на патувањата се направени за шест генерации на
патувања и шест групи на активности кои се вметнати во софтверот PTV VISUM, се
прикажани во (Табела. 4.6).
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Таб. 4.6: Фактори на генерација
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Извор: Прирачник PTV Vision VISUM

Факторите за дистрибуција на патувањата за шестте намени во однос на
параметрите a, b i c се исти како во Таб. 3.12 за моделот на транспортна побарувачка за
град Радовиш.

4.4.2 МОДАЛСКИ ГОЛЕМИНИ ЗА ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Како резултат на сите досегашни претставени постапки софтверот како производ
ја дава транспортната побарувачка за одредени сообраќајници, за Источниот плански
регион. Модалските големини всушност се препишувања и распределба на патувањата
на сообраќајниците. Модалските големини за ИПР се прикажани на следната слика.
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Сл. 4.6: Модалски големини на транспортна побарувачка
Извор: Изработено во PTV Visum

Коментар: Ширината на сообарќајницата (црвена боја) зависи од нејзината
оптовареност. Онаму каде сообраќајницата е најширока (Штип - Кочани) имаме
најголема, а додека онаму каде е најтесна (Делчево – Р. Бугарија) имаме најмала
оптовареност на сообраќајот. Ова се однесува за подглавните сообраќајници во ИПР.
Бидејки постои можност за прикажување на модалските големини со бројна
вредност на количество остварени патувања, прикажани се одредени делници, каде
оптоварувањето на сообраќајот е најзначително. Целата межа е прикажана на Прилог 5.
За да се утврди точноста на модалски големини кои се прикажани на Сл. 4.7,
подоцна во Подглавје 5.2 ќе биде направен GEH тест.
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Сл. 4.7: Модалски големини на транспортна побарувачка (бројни вредности)
Извор: Изработено во PTV Visum
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Коментар: Иако се прикажани само 8 слики од нив може да се воочи
сообраќајното оптоварување на 11 делници низ Источниот плански регион.
Најпрво забележуваме дека најоптоварена делница е онаа која ги поврзува
градовите Штип и Кочани со 7255 возила во двата правци за врвен ден. Втора по
оптовареност е делницата Кочани – Превалец со 4420 возила во двата правци.
Со оптовареност од 1000 до 4000 возила за врвен ден се делниците Македонска
Каменица – Превалец (1834возила), Виница – Смојмирово (2316 возила), Смојмирово –
Берово (1877возила), Штип – Радовиш (2773 возила), Штип – Кадрифаково (3704
возила), Пробиштип – Кратово (1381 возила), Крупиште – Пробиштип (1642) и Берово –
Дабиле (1877 возила).
Со оптовареност под 1000 возила/ден од поглавните патни правци е Делчево –
Р. Бугарија (446 возила).

4.4.3 НАЈКРАТОК ПАТ ОД ЗОНА ДО ЗОНА

Добрата поврзаност на линковите, резултира со добра реализација на одредени
патувања меѓу соодветни зони. Најкраткиот пат од една до друга зона претставува
поврзаност на две просторно оддалечени зони и соодветно движење на населението.
Поради обемноста на Источниот плански регион имаме прикажување на
поврзаноста на зоните кои се на најголемо просторно растојание. Најкраткиот пат кој
поминува низ поглавните сообраќајници на територијата на Источниот плански регион,
или патот од надворешната зона 13 (Свети Николе - Штип) до надворешната зона 15
(Делчево – Република Бугарија) е прикажан со црна боја на следната слика. Овој пат
воедно ги претставува и најоптоварените делници во овој регион.
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Сл. 4.3 Најкраток пат помеѓу зоните 13 и 15
Извор: Изработено во PTV Visum

4.5

Прогноза на транспортната побарувачка

Прогнозата отсекогаш претставувала голем предизвик како за научниците кои
вршат истражување до областа на идните предвидувања, така и за сообраќајните
инженери и планети кои мечтаат да ја знаат состојбата на сообраќајните движења во
иднина.
Софтверскиот пакет PTV VISUM освен што овозможува моделирање на постојната
состојба, овозможува брза и едноставна постапка за добивање на прогнозирани
вредности за одреден временски период.
Источниот плански регион претставува еден од најнепредвидливите региони во
Р. Македонија, пред се во поглед на демографските движења. Поради масовното
раселување на одделни општини во ИПР, како и меѓуопштинските миграции,
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невозможно е да се предвидат точните состојби со демографијата, а со тоа и сите
социоекономски и општествени промени.
Од овие причини, при прогнозата на моделот за транспортна побарувачка за
следните 10 години, направени се две сценарија:
 Зголемување на населението во ИПР - (позитивно)
 Намалување на населението во ИПР - (негативно).
Прогнозираните вредности се добиени така што влезните податоци рачно се
намалени и зголемени за одреден процент од реалните податоци. Ваквите податоци се
вметнати во софтверот и се добиени податоци да прогноза на транспортната
побарувачка за зголемување/намалување на населението.

4.5.1 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ИПР

Во првото сценарио, прогнозираните вредности за следните 10 години ќе го земе
во предвид порастот на населението, по претпоставка дека новиот автопат кој се гради,
кој води од Штип до Граничен премин кај Делчево, ќе придонесе за зголемување на
патувањата во Источниот плански регион. Атрактивните места за посета, музеи,
пештери, водопади, археолошки локалитети, тврдини, манастири, вештачките езера,
рекреативни центри, скијачките терени, прекрасните планински убавини, образовните
центри, како и градењето на станбени и индустриски објекти во повеќето општини на
ИПР придонесуваат за зголемување како на патувањата така и на порастот на
населението.
Вредностите добиени од софтверот PTV VISUM се прикажани на следната слика
со соодветна дебелина на сообраќајниците наспроти оптоварувањето на сообраќајот со
црвена боја.
Бројните вредности за зголемување на прогнозираните вредности за
сообраќајниците на целата мрежа за Источниот плански регион се прикажани во Прилог
6.
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Сл. 4.8: Прогнозирани вредности за сценарио 1
Извор: Изработено во PTV Visum

Коментар: Со зголемување на населението, значително се забележува дека се
зголемува и оптовареноста на сите сообраќајници, а најмногу на сообраќајницата која
на некој начин претставува главна сообраќајница и ги поврзува градовите Штип и
Кочани.
Бидејќи големината на прикажаната мрежа не дозволува прикажување на
соодветните бројни вредности, направени се дополнителни слики на кои јасно се гледа
зголемувањето на прогнозирани вредности на одредени сообраќајни делници.
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Сл. 4.9: Прогнозирани вредности за сценарио 1 (одредени сообраќајници)
Извор: Изработено во PTV Visum
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Коментар: Разгледувајќи ги моделираните и прогнозираните вредности
значително може да се воочи разликата за оптовареноста на соодветни сообраќајници.
Прогнозата на сообраќајната побарувачка со зголемување на населението резултира со
зголемена оптовареност на сообраќајниците, и тоа: најоптоварена е делницата Штип и
Кочани со 7884 возила. Втора по оптовареност е делницата Кочани – Превалец со 4727
возила. Со оптовареност од 1000 до 4000 возила за врвен ден се делниците Македонска
Каменица –Превалец (2033 возила), Виница – Смојмирово (2294 возила), Смојмирово –
Берово (1884возила), Штип – Радовиш (3002 возила), Штип – Кадрифаково (4010
возила), Пробиштип – Кратово (1452 возила), Крупиште – Пробиштип (1741) и Берово –
Дабиле (1884 возила). Со оптовареност под 1000 возила/ден од поглавните патни
правци е Делчево – Р. Бугарија (482 возила).
Зголемувањето на интензитетот на патувањата помеѓу одделни зони – општини
во Источниот плански регион, не може да биде ист, бидејќи покрај бројната разлика на
населението се разликуваат и по бројот на патувањата. Соодветни патувања се
претставени со соодветно дефинирани фактори на патувања помеѓу зоните, кои се
прикажани во следната табела.
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Таб. 4.7: Дефинирани фактори на патувања меѓу зоните

Извор: Изработено во PTV Visum
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4.5.2 НАМАЛУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ИПР

Демографските промени (обемот на населението, старосната структура,
составот, вработеноста, образовниот статус, мобилноста во однос на движење и
патување, приходи) претставуваат лесно видливи надворешни обележја, кои имаат
големо влијание врз економијата, културата, политиката и сите други сегменти на
општеството. Непромислено би било да се занемарат демографските промени, особено
онаму каде населението е нестабилно или е во постојано опаѓање.
Почнувајќи

од

невработеноста,

преку

неможност

за

решавање

на

инфраструктурни, еколошки, социо – економски и слични други проблеми со кои се
соочуваат граѓаните на дел од населените места во ИПР, единствена добра страна
гледаат во миграции во поголемите урбани средини во друг регион од Р. Македонија, а
некои дури и надвор од државата.
Досегашните истражувања покажале дека постојната демографска состојба во
ИПР се оценува како изразито хетерогена и мошне неповолна од аспект на идниот
регионален развој. Таа се карактеризира со голем број на општини кои се соочуваат со
намалување и/или минимален пораст на вкупното население и забрзан процес на
стареење на населението. Оттаму, во целиот регион се одвива интензивен процес на
депопулација и демографско стареење кој неповолно се одразува како на обемот и
квалитетот на расположивите човечки ресурси, така и на обезбедувањето на социјални
трансфери за постарото население.
Негативноста на прогнозираните вредности за сценарио 2 за следните 10 години
се должи на бројните проблеми поврзани со намалување на населението, како и со
бројните предизвици кое произлегуваат од постоечката економска и социјална состојба
како на ИПР, така и на целата територија на Р. Македонија кои имаат директно влијание
врз сообраќајот на патиштата.
Таквите прогнозирани вредности со негативен предзнак за ИПР од софтверот PTV
VISUM се прикажани на следната слика.
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Сл. 4.10: Прогнозирани вредности за сценарио 2
Извор: Изработено во PTV Visum

Коментар: Уште при самото едноставно споредување на прогнозираните
вредности (Сл. 4.8) за сценарио 1 и прогнозираните вредности (Сл. 4.10) за сценарио 2,
со моделираните вредности (Сл.4.6), може да се забележи дека дебелината на линијата,
значително се разликува. Ова значи дека и сообраќајната оптовареност на одредени
делници не соодвествува.
Следната слика претставува прикажување на одредени делници на кои може да
се забележи намалување на прогнозираните вредности за следните 10 години на 11
делници низ ИПР.
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Сл. 4.11: Прогнозирани вредности за сценарио 2 (одредени сообраќајници)
Извор: Изработено во PTV Visum
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Коментар: Прогнозата на сообраќајната побарувачка со намалување на
населението резултира со намалена оптовареност на сообраќајниците. И покрај тоа
оптовареноста на делницата помеѓу градовите Штип и Кочани со 5914 возила е
најголема. Втора по оптовареност е делницата Кочани – Превалец со 3546 возила. Со
оптовареност од 1000 до 4000 возила за врвен ден се делниците Македонска Каменица
–Превалец (1526 возила), Виница – Смојмирово (1719 возила), Смојмирово – Берово
(1418возила), Штип – Радовиш (2253 возила), Штип – Кадрифаково (3009 возила),
Пробиштип – Кратово (1094 возила), Крупиште – Пробиштип (1306) и Берово – Дабиле
(1418 возила). Со најмала оптовареност од под 1000 возила/ден од поглавните патни
правци е Делчево – Р. Бугарија (361 возила).
Бројните вредности за намалување на прогнозираните вредности за
сообраќајниците на целата мрежа за Источниот плански регион се прикажани во Прилог
7.
Намалувањето на интензитетот на патувањата за следните 10 години помеѓу
соодветни зони – општини повлекува редуцирање на факторите на патувања. Овие
фактори се претставени во следната табела.
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Таб. 4.8: Дефинирани фактори на патувања меѓу зоните

Извор: Изработено во PTV Visum
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4.6

SWOT анализа - ИПР

Погодностите и ограничувањата за развојот на сообраќајот и транспортот во ИПР
се претставени со SWOT анализа, креирана со анализа на национални стратегии и
проучување на состојбите на сообраќајната инфра и супраструктура во регионот (Таб.
4.9).
Таб. 4.9: SWOT анализа за ИПР
-

-

Предности (Strengths)
Јавни приходи во патниот сектор во
ИПР
Поволна положба во однос на
Коридорите VII и X
Добра меѓуопштинска соработка
Развиеност на сообраќајната мрежа
Лесен пристапен терен
Постоење на неколку поголеми
автобуски превозници во ИПР
Организирана наплата на паркинг во
Кочани и Штип
Постоење
на
поголем
број
транспортни превозници во ИПР
Збогатување
на
сообраќајната
инфраструктура со најавениот автопат
Штип – Миладиновци и проширување
на магистралните патишта Штип –
Кочани и Штип – Радовиш
Регистрација и технички преглед на
возила
Употреба на безбедносна опрема за
возилата
Редовно, зимско и периодично
одржување
Закони за возачки дозволи
Намалување на бројот на смртни
случаи на патиштата

-

-

-

-

-

-

Недостатоци (Weaknesses)
Недостаток
на
сообраќајна
сигнализација
Истрошеност на
коловозот на
одредени патни правци
Неасфалтирани
патишта
во
планинските предели
Несоодветно одржување на патиштата
и на патната инфраструктура
Недостаток на паркинг простори во
градовите и покрај главните патни
правци
Неквалитетна
поврзаност
со
околината
Поминување на магистрални и
регионални патишта низ ЦГП на
Виница, Пробиштип, Македонска
Каменица,
Делчево,
Пехчево,
Чешиново – Облешево
Непостоење на помошни патишта
покрај А3 за движење на земјоделска
механизација
Непостоење на обиколници на
неколку градови
Непостоење на директни автобуски
линии меѓу градовите во ИПР
Недостаток на инфраструктура за
пешаци и велосипеди во рамки на
општините и помеѓу општините
Слаба промоција и одржување на
постојните пешачки и велосипедски
патеки
Недоволна
развиеност
на
железничката мрежа и транспорт
Низок
интензитет
меѓуградски
автобуски превоз што ја зголемува
потребата од користење на сопствени
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-

-

-

-

-

-

Можности (Opportunities)
- Асфалтирање на земјените патишта
- Реконструкција
на
истрошениот
коловоз на одредени патни правци
(Берово – Дабиле, Делчево – Пехчево,
М. Каменица – Делчево)
- Воведување
на
меѓуградски
автобуски линии

-

возила и ја намалува безбедноста во и
вон населени места
Непостоење на планови за безбедност
во сообраќајот на локално ниво
Мал број истражувања и податоци за
планирање на урбаниот транспорт
Недостаток на кадар и опрема за
планирање на урбаниот транспорт во
најголемите градови во ИПР
Делумна
пристапност
на
транспортната
инфраструктура и
служби за сите категории корисници
Построго спроведување на законите
за безбедност на патиштата
Недостатоци при регистрација на
возилата и нивната исправност во
однос на техничка исправност,
поседување опрема и додатоци
Спроведување на законите кои
забрануваат нерегистрирани возила
на патиштата
Неисполнети услови за безбедност на
возилата при транспорт на опасни
материи (ADR) и лесно расиплива
стока (ATP)
Неисполнети
регулативи
за
хомологација на возила
Неискористени активни и пасивни
уреди за безбедност на возилата
Небезбеден товарен и нестандарден
транспорт
Офанзивно/агресивно
возење
и
непочитување на другите учесници во
сообраќајот
Непочитување
на
патната
сигнализација
Невоспоставени мерки за безбедност
во инфраструктурата
Ризици (Threats)
Неискористеност на автопатот Штип –
Миладиновци од економски причини
Зголемена опасност од незгоди при
изведување градежни работи на патот
Недоволна
искористеност
на
меѓуградските линии (доколку се
воведат)
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- Зголемување на безбедноста во
сообраќајот преку разни регионални
кампањи
- Можност за изработка на студија за
пешачки и велосипедски патеки и
меѓуопштинско поврзување со истите
- Подобрување на состојбата на
возилата и опремата за безбедност на
патиштата
- Изградба на велосипедски и пешачки
патеки до најимпозантните локации
во ИПР
- Подобрени безбедносни мерки во
патната инфраструктура
- Изградба на мултимодални јазли –
терминали за размена на товар на
изводлива локација во ИПР
- Намалена потреба за патување со
индивидуално возило
- Продолжување на железничката
линија и поврзување со Р. Бугарија
- Соодветно одржување на постоечката
ре-категоризирана патна мрежа
- Намалување
на
транспортните
трошоци за увоз-извоз на долги
релации
- Формирање
одржлива
урбана
транспортна стратегија за најголемите
градови во државата
- Промоција на користењето возила
кои не ја загадуваат животната
средина
- Подобрување на политиката на
паркирање во градовите
- Промоција на различни начини за
јавен транспорт
- Подобрување на возачките вештини и
одговорното однесување

- Потреба од големи финансиски
средства за инвестиции и одржување
на патиштата
- Неефикасно
планирање
на
пристапноста
во
однос
на
инфраструктурата и знаците
- Неуспех во спроведувањето на
законите за подобрување на патна
безбедност на возилата, безбедност
во инфраструктурата, однесување на
патиштата,
управување
со
безбедноста на патиштата

Извор: Изработено од магистрантот
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5

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СО ПРИМЕНА НА VISUM НА НИВО НА ГРАД И
РЕГИОН

Компаративната анализа се прави за полесно да се воочи разликата помеѓу
модалските и прогнозираните големини за сообраќајните патувања.
Во следната табела е прикажана разликата помеѓу модалските големини и
прогнозираните големини добиени преку развој на макроскопски модел за
транспортната побарувачка на ниво на град Радовиш.
Таб. 5.1: Разлика помеѓу моделирани и прогнозирани вредности за Радовиш
ДЕЛНИЦИ
Радовиш – Штип
Радовиш – Струмица
Радовиш – с. Раклиш
Бул. А. Македонски
Црква Св. Троица

МОДАЛСКИ ГОЛЕМИНИ
236
201
152
350

ПРОГНОЗИРАНИ ВРЕДНОСТИ
407
247
217
515

Извор: Изработено од магистрантот

Коментар: Разликата помеѓу моделираните и прогнозираните вредности е во
соодветен размер. Прогнозата за следните 10 години преферира зголемување на
сообраќајот најмногу во централното градско подрачје, но не изостанува и на влезно
излезните правци.
Развојот на макроскопски сообраќаен модел за Источниот плански регион
овозможува голем број на податоци посебно затоа што неговата прогноза е направена
за два случаја. Бидејќи постои значителна разлика помеѓу модалските големнини и
прогнозираните големини за следните 10 години, во случај на намалување и
зголемување, направена е следната табела.
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Таб. 5.2: Разлика помеѓу моделирани и прогнозирани вредности за ИПР
ДЕЛНИЦИ
Штип - Кочани
Штип - Кадрифаково
Кочани - Превалец
Превалец - М.Каменица
Делчево - Р.Бугарија
Штип - Радовиш
Пробиштип - Кратово
Крупиште - Пробиштип
Виница - Смојмирово
Смојмирово - Берово
Берово - с. Дабиле

МОДАЛСКИ
ГОЛЕМИНИ
7255
3704
4420
1834
446
2773
1381
1642
2316
1877
1877

ВРЕДНОСТИ ЗА
СЦЕНАРИО 1
7884
4010
4727
2033
482
3002
1452
1741
2294
1884
1884

ВРЕДНОСТИ ЗА
СЦЕНАРИО 2
5914
3009
3546
1526
361
2253
1094
1306
1719
1418
1418

Извор: Изработено од магистрантот

Коментар: Модалските големини наспроти големините за сценарио 1
обележуваат значителен пораст на патувањата. Значително зголемување бележи
најоптоварената делница Кочани – Штип (629возила), наспроти најмалку оптоварената
делница Берово - с. Дабиле (7 возила), единствената делница која бележи намалување
на патувањата е Виница – Смојмирово (22 возила). Второто сценарио се одликува со
намалување на патувањата на сите делници. Најоптоварената делница Кочани – Штип
сега ги намалува патувањата со 1341 возило, а додека оптоварувањето на сообраќајот
на делницата Делчево – Р. Бугарија е намалено за 85 возила.

5.1

Дискусија за излезните резултати

Добиените резултати за прогнозата на транспортната побарувачка на ниво на
град Радовиш и на ниво на Источен плански регион значително се разликуваат во однос
на модалските големини кои соодвестуваваат со податоците од емпириските мерења.
Развојот на макроскопски сообраќаен модел за град Радовиш ја покажува
транспортната побарувачка за движење за секој дел од сообраќајната мрежа која преку
препишување на патувањата и нивна атракција доаѓа до потребните модалски
големини.
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Прогнозираните вредности на транспортната побарувачка за следните 10 години,
бележат тенденција на раст. Како најоптоварена делница се смета Бул. А. Македонски
кај црквата Св. Троица со значителен пораст поголем за 150 возила/час за
прогнозираните вредности. Овој пораст на патувањата се појавува и на влезно –
излезните правци од градот Радовиш.
Знаејќи ја големината на Источниот плански регион, развојот на макроскопскиот
сообраќаен модел претставува сложена работа. Најмалата оптовареност на сообраќајот
за прикажаните модалски големини е забележана на сообраќајницата кај граничниот
премин со Р. Бугарија – Делчево, а најголемата оптовареност на делницата Штип –
Кочани.
Бидејќи станува збор за најнепредвидлив регион на Р. Македонија прогноза за
транспортната побарувачка за наредните 10 години е направена во две сценарија
(позитивно и негативно).
Прогнозирани вредности за сценарио 1, прикажуваат зголемена оптовареност на
сообраќајниците. Како најмалку оптоварена сообраќајница со точно од 482 возила/ден
е делницата со Р. Бугарија – Делчево. Најмногу оптовареност се забележува на
делницата Штип – Кочани (7884 возила/ден). Преостанатите сообраќајници бележат
патувања од 1000 до 4000 возила/ден, што претставува пораст на патувањата, наспроти
модалските големини.
Сценарио 2 прикажува намалување на прогнозираните вредности, со што
оптовареноста на сообраќајниците значително се намалува. Најмалку оптоварена во
овој случај е делницата Делчево – Р. Бугарија (361 возила/ден), а најмногу оптоварена
во точно 5914 возила/ден. Намалувањето на податоците е забележано на сите
сообраќајници до ИПР.
Освен компаративната анализа за излезните резултати на ниво на град Радовиш
и на ниво на Источен плански регион применет е и статистички GEH – тест за да се утврди
веродостојноста на излезните резултати. Заклучено е дека во град Радовиш вредностите
се помали до 5, а исто и во ИПР со исклучок на делницата Штип – Кочани (5,57), што
значи дека измерените текови од терен и моделираните добро се вклопуваат и нема
потреба од дополнителни истражувања.

87

Од резултатите кои произлегуваат од примената на макроскопскиот сообраќаен
модел може да се заклучи дека прогнозираните вредности на ниво на град Радовиш и
Источен плански регион даваат јасна слика за сообраќајната состојба во иднина.

5.2

Примена на статистички GEH тест за контрола на излезните резултати

GEH – тестот претставува статистички емпириска формула, мерка за
разгледување и компарација на резултати добиени од две множества (набљудувани и
моделирани), корисна алатка за различни типови на сообраќајни анализи. Иако
неговата математичка форма е приближно иста на Хи – квадрат тестот, сепак за GEH
тестот можеме да кажеме дека не е линеарен статистички тест. GEH тестот бил откриен
во 70 – тите години од минатиот век, во Лондон, Англија од страна на транспортниот
планер Џефри Е. Хаверс (Geoffrey E. Havers), кој констатирал дека овој тест е попрактичен
и поконцизен при споредување на големи текови.
GEH – тестот се пресметува според изразот:
(M  C ) 2
GEH 
(M  C ) / 2

19

каде што:
М – часовен сообраќаен ток од моделот (или од нови броења)
С – часовен сообраќаен ток од реални броеви (или претходни броења)
Бидејќи сообраќајните текови на реалните транспортни системи знаат да
варираат, нивните процентуални споредувања на моделираните и измерените текови,
се избегнуваат само со GEH тестот. Негова примена се јавува кога се спроведуваат: 20
 Сообраќајни текови добиени од рачни и автоматски броења на исти локации;
 Измерени сообраќајни текови од две последователни години за иста локација;
 Измерени сообраќајни текови добиени од модел за прогноза на побарувачката
за патување.

19

http://www.wisdot.info/microsimulation/index.php?title=Model_Calibration#The_GEH_Formula

20

http://en.wikipedia.org/wiki/GEH_statistic
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Границите кои го одредуваат совпаѓањето на реалните, и тековите од моделот
се:
-

Ако GEH<5, тогаш моделираните и измерените часовни текови добро се
вклопуваат. Помали GEH вредности значат поголемо вклопување на тековите од
моделот со реалните броења.

-

Ако 5<GEH<10, може да се изврши натамошно истражување;

-

Ако GEH>10, тогаш голема е веројатноста дека постои проблем или со моделот
за сообраќајна побарувачка или со податоците.
Во следната табела се прикажани вредностите за валидација на часовните

протоци, како и самиот процесот на валидација во однос на големината на вредностите
кои се споредуваат.
Таб. 5.3: Критериуми и мерки за валидација
КРИТЕРИУМИ И МЕРКИ

ВОДИЧ ЗА ПРИФАЌАЊЕ

Припишани часовни текови споредени со набљудуваните текови
Отстапување до 100 воз/час за текови < 700 воз/час
Отстапување до 15 % за текови од 700 – 2700 воз/час

> 85 % од случаите

Отстапување до 400 воз/час за текови > 2700 воз/час

Сите скрин линии

Вкупни текови (за > 5 линкови) да биде до 5 %

> 85 % од случаите

GEH тест
Индивидуални текови: GEH < 5
Вкупни текови на скрин линијa21 (Screen Line): GEH <4

Сите скрин линии
Сите скрин линии

Моделирано време на патување споредено со набљудуваното
Време до 15 % (или една минута, при поголеми
вредности)

> 85 % од маршрутите

Извор: Design manual for roads and bridges, Volume 12, Section 2, May 1996, pp. 4/29

Знаејќи ја работата на GEH тестот, неговата примена во оваа истражување се
темели врз веќе измерените сообраќајни текови од рачни и автоматски бројачи кои се
поставени на одредени делници на разгледување, и сообраќајни моделирани текови
кои се добиени од моделот за транспортна побарувачка на софтверскиот пакет PTV

21

Скрин линија е замислена линија
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VISUM на истите тие делници. GEH тестот се разгледува во два случаја, на ниво на град
и на ниво на регион.
Во првиот случај примената на GEH тестот е направена на ниво на град, односно
на влезно - излезните правци на Град Радовиш (три делници), каде се врши
споредување на податоци од рачните кордонски броења и моделираните податоци од
PTV VISUM.
Таб. 5.4: GEH тест за влезно - излезните делници во Радовиш
ДЕЛНИЦИ
1
2
3

Радовиш – Штип
Радовиш – Струмица
Радовиш – с. Раклиш

МОДЕЛИРАНИ
ВРЕДНОСТИ
244
188
152

ИЗМЕРЕНИ
ВРЕДНОСТИ
225
244
159

ВРЕДНОСТИ GEH
ТЕСТ
1,24
3,81
0,56

Извор: Изработено од магистрантот

Коментар: Пресметаните вредности од GEH тестот се помали од 5, што значи
дека измерените текови од терен и моделираните добро се вклопуваат.
Во вториот случај имаме примена на GEH тестот на сообраќајни текови на
тринаесет делници во Источниот плански регион. За да се потврди веродостојноста на
моделираните податоците од PTV VISUM, направена е компарација со реалните
податоци за сообраќајните текови кои се добиени од автоматски бројачи поставени на
одредени делници.
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Таб. 5.5: GEH тест за поглавните делници во ИПР
ДЕЛНИЦИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Штип - Кадрифаково
Штип - Кочани
Кочани - Превалец
Превалец - Македонска Каменица
Македонска Каменица - Делчево
Делчево – Р. Бугарија
Штип - Радовиш
Кратово - Пробиштип
Крупиште - Пробиштип
Делчево - Пехчево
Смојмирово - Берово
Берово - Дабиле
Виница - Смојмирово

МОДЕЛИРАНА
ВРЕДНОСТ
3704
7255
4420
1835
2458
446
2773
1381
1642
1487
1877
1877
2316

ИЗМЕРЕНА
ВРЕДНОСТ
3670
6788
4441
1877
2308
536
2862
1479
1646
1659
2098
1869
2445

ВРЕДНОСТ
GEH ТЕСТ
0,56
5,57
0,32
0,97
3,07
4,06
1,68
2,59
0,10
4,34
4,96
0,18
2,64

Извор: Изработено од магистрантот

Коментар: Анализирајќи ги податоците од табелата можеме да заклучиме дека
сите GEH вредности се помали од 5, освен на делницата Штип – Кочани. Ова значи дека
моделираните и измерените текови добро се вклопуваат, и нема потреба од
дополнителни истражувања и корекции. Најмала пресметана GEH вредност е за
делницата Крупиште – Пробиштип – 0,1, а најголема – Штип – Кочани – 5,57.
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6

ПРЕДЛОГ РЕШЕНИЈА

6.1

Воведување на автобуска линија во град Радовиш

Пред да започнеме со разгледување и проектирање на јавен градски превоз во
PTV VISUM, најпрво треба да се проектирана сообраќајната мрежа (со нодови
(крстосници) и линкови (делници)), да се направи зонирање и да се постават конектори,
потоа можеме да започнеме со анализирање на постоечките автобуски постојки и
линии и прибирање на потребните информации за започнување со постапката за
креирање и проектирање на јавен градски превоз за одреден град, регион или на
одреден број на автобуски линии во зависност од нивниот тип.
Постапките за исцртување на ЈГП започнува со проектирање на сообраќајни зони,
потоа јазли, стојалишта, линкови и линии на ЈГПП со соодветни возни редови.
Идеално решение за Град Радовиш е воведување на Јавен градски превоз со кој
ќе се овозможи безбеден и побрз транспорт на луѓе низ целата територија на Радовиш,
ќе се намали користењето на сопствени автомобили со што ќе се намали сообраќајниот
метеж и бројот на сообраќајни незгоди.
Воведувањето на јавен градски превоз би се изведувало со една кружна линија
која би сообраќала три пати на ден, како би можела да ги задоволи потребите и на
вработените граѓани во смени и на учениците.
На истата линија на ЈГП во град Радовиш би постоеле 13 стојалишта со што би се
опфатила територијата на целиот град. Вака исцртаните стојалишта во PTV Visum се
прикажани со

на Сл. 6.1.

Линковите врз кои е исцртана мрежата на кружната линија на ЈГПП, претставува
поврзување на две стојалишта. Црваната боја ја прикажува исцртаната линија во PTV
VISUM.
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Сл. 6.1 Исцртување на автобуска линија во град Радовиш
Извор: Изработено во VISUM

6.2

Воведување на нова сообраќајница во Радовиш

Воведувањето на нова сообраќајница на овој дел од град Радовиш претставува
директно поврзување на влезно – излезниот правец Радовиш – Струмица со
индустрискиот дел, автобуската станица, спортскиот рекреативен центар, директно
поврзување со населбата Куклевица, како и овозможување на подобар сообраќаен
пристап до ново изградените домувања. Улицата завршува со поврзување со улицата
Питу Гули. Ново конструираната улица и нејзиното исцртување во PTV VISUM се
прикажани на следната слика со зелена боја.
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Сл. 6.2 Исцртување на нова сообраќајница во град Радовиш
Извор: Изработено во VISUM

Со постоење на ваквата ново конструирана улица се овозможува намалување на
преоптовареноста на транспортната побарувачка која се појавува на Бул. Александар
Македонски, со што возилата чии целни патувања се автобуската станица или околните
села ќе немаат потреба да навлезат во централното градско подрачје, туку директно ќе
можат да дојдат до посакуваната цел со користење на ново конструираната улица. Се
обезбедува полесен и директен пристап до овој дел од град Радовиш, како и до ново
изградената индустриска зона.

6.3

Исцртување на автопатот низ ИПР

Автопатот кој минува низ Источниот плански регион е дел од планираниот
автопат Црна Скала (Р. Бугарија) – Отовица (Велес). Низ ИПР делницата е со должина од
74 km и 300 m и има вкупно 8 клучки за директно поврзување во населените места:
1. Делчево (с. Габрово и с. Ѕвегор)
2. Берово (Виница, с. Смојмирово)
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3. Виница (с. Јакимово, с. Градец, с. Блатец, Кочани)
4. с. Зрновци (Кочани, с. Грдовци, с. Зрновци, с. Прибачево. с. Оризари, с.
Мојанци, с. Видовиште)
5. Крупиште (с. Карбинци, с. Аргулица, Пробиштип, Кратово)
6. Чардаклија (с. Стар Караорман, с. Нов Караорман, Индустриска зона Штип)
7. ТИРЗ – Штип (Кочани, Виница, Делчево, Велес)
8. Три Чешми (Автопат Миладиновци - Штип)

Автопатот кој минува низ Источниот плански регион и неговото исцртување во
PTV VISUM се прикажани на следната слика со жолта боја, покрај границите на ИПР кои
се прикажани со црвена боја.

Сл. 6.3 Исцртување на автопатот низ ИПР
Извор: Изработено во VISUM

Овој автопат е една од причините кој ќе придонесе за зголемување на
патувањата во Источниот плански регион. Со неговото постоење како дел од Источниот
плански регион ќе придонесе во зголемување на транспортната побарувачка како и во
сообраќајната безбедност со што ќе се намали бројот на сообраќајните незгоди, ќе се
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намали времето на патување, а ќе се зголеми нивото на услуга и квалитетот на мрежата
во ИПР.

7

ПРЕДЛОГ ЗА ПОНАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА

Овој магистерски труд може да се искористи како основа за понатамошни
истражувања од типот:
-

Транспортна побарувачка за јавен градски превоз во град Радовиш и општините
во ИПР

-

Транспортна побарувачка за новата сообраќајница во Радовиш

-

Транспортна побарувачка и прогноза на автопатот Штип - граница со Р. Бугарија

-

Транспортната побарувачка и прогноза поединечно за сите 11 – те општини од
Источниот плански регион
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8

ЗАКЛУЧОЦИ

Напредните софтверски пакети се клуч за иднината на сообраќајното
инженерство. Тие нудат можност за проектирање, прогнозирање, развивање на
варијантни решенија со минимални трошоци и без никакви градежни, контролни и
други видови зафати и пробни решенија на реален терен.
Пресметувањето на транспортната побарувачка е многу важна при планирањето
на транспортниот систем. Макроскопскиот сообраќаен модел PTV VISUM е корисна
алатка за транспортните планери. Со него може да се предвиди употребата и
искористеноста на капацитетот на евентуално новоизградена улица, како и да се
предвидат проблеми во транспортната мрежа со цел навремено да може да се дејствува
на места кои можат да бидат проблематични во иднина.
Врз основа на прогнозата за транспортната побарувачка, може да се планира
развојот на градот, на сообраќајната инфраструктура, зголемување на капацитетот,
конструирање на нови делови на мрежата во зависност од побарувачката,
пренасочување на товарниот транспорт, воведување на нови мерки за контрола на
сообраќајот, итн.
Во овој магистерски труд, со примена на напредниот софтверски пакет PTV
VISUM, направена е пресметка на моменталната транспортна побарувачка и прогноза
на транспортната побарувачка на ниво на град (Радовиш) и ниво на регион (ИПР) за 10
години. За проверка на веродостојноста на излезните резултати од софтверот, применет
е GEH – тестот. Истиот покажува високо ниво на веродостојност на двата креирани
модели.
Од резултатите кои произлегуваат од примената на макроскопскиот сообраќаен
модел може да се заклучи дека прогнозираните вредности на ниво на град Радовиш и
Источен плански регион даваат јасна слика за сообраќајната состојба во иднина.
Предности од развој на макроскопски сообраќаен модел со примена на софтвер:
-

Реално прикажани услови од терен

-

Добивање на реални излезни резултати

-

Планирање на транспортната мрежа врз основа на факти

-

Анализа на искористеност на евентуално нови сообраќајници
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-

Согледување на сообраќајната побарувачка за одреден временски период во
иднина, преку софтверска прогноза

-

Врз истиот можат да се развиваат и анализираат идејни решенија, без страв дека
нивната имплементација на терен ќе резултира со поразителни резултати.
Освен предностите, моделирањето на транспортната побарувалка има и свои

недостатоци:
-

Дополнително време и средства за изработка на моделот, и

-

Потребен е голем број на влезни податоци

-

При промена на демографски податоци потребно е прилагодување на моделот
Сепак, недостатоците се незначителни во споредба со предностите.
Во овој магистерски труд се прикажани и неколку предлог решенија кои можат

да се искористат како основа за понатамошни истражувања.
Најглавното што треба да се заклучи е дека резултатите од овој магистерски труд
ќе бидат прикажани во експертски елаборат за сообраќајната инфраструктура во
Источниот плански регион.
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Прилог 1: Формулар за кордонско броење во Радовиш
Броење на сообраќајот на влезно – излезните правци на град Радовиш

Дата: 21.09.2013 (сабота)
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Прилог 2: Формулар за кордонско броење во ИПР
ФОРМУЛАР ЗА КОРДОНСКО БРОЊЕ
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Прилог 3: Модалски големини за град Радовиш
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Прилог 4: Прогнозирани големини за град Радовиш
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Прилог 5: Модалски големини за Источен плански регион
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Прилог 6: Прогнозирани големини за зголемување на ИПР

108

Прилог 7: Прогнозирани големини за намалување на ИПР
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