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АПСТРАКТ
Мпделите за микрпсимулација на сппбраќајпт спдржат стандардни вреднпсти за
секпј параметар, кпи не мпжат секпгащ верпдпстпјнп да ги птсликаат лпкалните
сппбраќајни услпви. Пва најшестп претставува пгранишуваое за симулациските мпдели
тпшнп да ги ,,имитираат“ услпвите пд терен врз пснпва на щтп ќе се дпнесуваат
сппдветни пдлуки. Зaтпа, при развпјпт на микрпскппски мпдел, ппсебна и знашајна
фаза е калибрацијата и валидацијата сп цел да се ппстигне негпва верпдпстпјнпст.
Вп Р. Македпнија дпсега не е развиена прпцедура за калибрација и валидација
на микрпскппски симулациски мпдел без разлика на велишината на мрежата. Пттука,
вп пва истражуваое за прв пат е развиена метпдплпгија за калибрација и валидација
на микрпскппски симулациски мпдел вп VISSIM за мал град. Применета е студија на
слушај на мрежа пд псум крстпсници вп централнптп градскп ппдрашје (ЦГП) на град
Виница.
Резултатите пд симулацискипт мпделпт за избранипт параметар – време на
патуваое се сппредени сп емпириските истражуваоа за слушај на некалибриран и
калибриран мпдел. Rазликите меду емпириските мереоа и излезните резултати пд
калибриранипт мпдел изнесуваат 1% за патнишки автпмпбили, 1,8% за тпварни впзила
и 4% за автпбуси.
За тестираое на знашајнпста на разликите на средните вреднпсти на времетп за
патуваое применет е t - тестпт. Се заклуши, сп ризик пд 5%, дека разликите меду
мпделпт и емпириските мереоа не се знашајни и дека мпделпт реалнп ја птсликува
ситуацијата пд терен.
Сп пва истражуваое се ппставија пснпвите за калибрација и валидација на
микрпскппски симулациските мпдели за мали градпви вп Р. Македпнија. Се птвприја
нпви наспки за прпдплжуваое на истражуваоата и тпа за: градпви сп ппгплем брпј на
жители, кпмплексна сппбраќајна мрежа, интензивни сппбраќајни пптпваруваоа.
Клучни збпрпви: микрпскппски симулациски мпдел, калибрација и валидација,
градска улична мрежа, време на патуваое
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ABSTRACT

Traffic micro simulation models contain default values for each parameter, which
can not always authenticaly reflect the local traffic conditions. This is usually a limit to the
simulation models, to accurately emulate the conditions from the field, upon what
appropriate decisions will be made later. Therefore, in developing a microscopic model,
special and important phase is the calibration and validation in order to be achieved their
accuracy.
In the Republic of Macedonia, a procedure for calibration and validation of a
microscopic simulation model, regardless of the size of the network has not been yet
developed. Hence, this research represents the first step to develop a methodology for
calibration and validation of a microscopic simulation model in VISSIM for small city
network. A case study was carried out on a network of eight intersections in the downtown
area (DtA) of the city of Vinica.
The results of the simulation model for the selected parameter travel time are
compared with empirical researches on the case of non-calibrated and calibrated model.
Differences between the empirical measurements and the outcomes of the calibrated
model was 1% for passenger cars, 1.8% for trucks, and 4% for buses.
For testing the significance of mean differences in the travelling time, the t-test was
applied. It was concluded, with a risk of 5%, that the differences between the model and the
empirical measurements are not significant and that the model reflects the real situation on
the field.
Hereby, the research has laid the basis for calibration and validation of microscopic
simulation models for small cities in the Republic of Macedonia. New guidelines have been
set for continuing the research for cities with a larger population, for complex traffic
network, and increasing traffic demand.
Keywords: microscopic simulation model, calibration and validation, urban traffic
network, travel time
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1

ВОВЕД

Развпјпт на инфпрматишката и кпмпјутерската технплпгија напда примена и
станува неизпставен дел на сппбраќајнптп инженерствп. Спвременптп сппбраќајнп
инженерствп не мпже да се замисли без упптреба на спвремени спфтверски алатки сп
кпи се плеснува и се верифицира рабптата на сппбраќајните инженери.
Микрпскппските сппбраќајни симулациски мпдели се применуваат нащирпкп и
сп пгрпмна брзина. Служат за пцена на прпектиранипт трансппртен систем и
сппбраќајните пперации, пред сè бидејќи симулацијата е брза, не е скапа, не нпси
ризик, пвпзмпжува привлешни анимации, стпхастишка варијабилнпст за пресликуваое
на реалните сппбраќајни услпви, и сппспбнпст да се мпделираат кпмплексни патни
гепметрии.
Треба да се истакне дека пд сущтинскп знашеое е верпдпстпјнпста на
симулацискипт мпдел. Пращаоата щтп мпже да се ппјават се пд типпт: дали мпделите
тпшнп гп пресликуваат реалнптп пднесуваое на впзашите, и дали симулацијата е
верпдпстпјна пд неа да мпже да се преземат натампщни инженерски шекпри (предлпгсппбраќајни рещенија).
Микрпскппските симулациски мпдели спдржат независни параметри кпи се
кпристат за ппищуваое на карактеристиките на сппбраќајнипт тпк, пднесуваоетп на
впзашите и видпт на кпнтрпла на сппбраќајпт. Мпделите спдржат стандардни
вреднпсти за секпј параметар, нп истп така им пвпзмпжуваат на кприсниците да ги
прпменат вреднпстите за да ги претстават лпкалните сппбраќајни услпви.
Прпцеспт на прилагпдуваое и деталнп нагпдуваое на параметрите на мпделпт
сп упптреба на верпдпстпјни ппдатпци кпи ги рефлектираат лпкалните сппбраќајни
услпви се вика калибрација на мпделпт. Спoдветната калибрација е неппхпден шекпр
вп симулациските апликации. За да се ппстигне верпдпстпјнпст на симулациските
мпдели, мнпгу е важнп да се примени ригпрпзна прпцедура на калибрација пред да се
направат натампщни студии и анализи.
Вп пва истражуваое се развива сппбраќаен микрпскппски мпдел за град
Виница, при щтп ппсебен акцент е ставен на метпдплпгијата на калибрација и
валидација на мпделпт вп VISSIM.
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Структурнп, истражуваоетп се спстпи пд пет (5) глави. Вп Впведпт спдржани се
ппщтите разгледуваоа за микрпсимулациските мпдели, анализата на дпсегащните
истражуваоа, идентификуван е прпблемпт, предметпт и целта на истражуваоетп. Вп
Глава 2 се прикажани тепретските пснпви на симулатпрпт VISSIM. Ппсебен акцент е
ставен на негпвата системска инфраструктура и математишките мпдели. Вп Глава 3
развиена е метпдплпгија на калибрација и валидација на микрпскппскипт мпдел.
Дефинирани се пптребните шекпри и пптребните ппдатпци.
Вп Глава 4 прикажан е прпцеспт на развпј и прпектираое на мпделпт вп VISSIM
за централнптп градскп ппдрашје (ЦГП) вп Виница, прпцеспт на прибираое на
ппдатпци, имплементацијатa на развиената метпдплпгија на калибрација и
валидација, итн. Верпдпстпјнпста на излезните резултати пд развиенипт мпдел и
мереоата пд терен се пптврдува сп примена на t - тестпт.
Заклушните спгледуваоа и преппраките на натампщни истражуваоа се
прикажани вп Глава 5.

1.1

Микрпскппски сппбраќајни симулациски мпдели

Ппшетпците на примена на симулациските мпдели вп сппбраќајпт датираат пд
1955 гпдина (Герлпу) (Gerlough, 1955).1 На ппшетпкпт тие се развивале сппред пптреба
за разлишни видпви на тестираоа за индивидуални сппбраќајни рещенија. Ппдпцна,
нивнипт развпј е прпследен сп кпнтинуиранипт развпј на десктпп кпмпјутерите и
згплемената примена на инфпрматишките технплпгии вп сппбраќајните системи щтп
дпведе дп ппјава на интелигентните трансппртни системи (ИТС), адаптивните системи
за кпнтрпла на сппбраќајпт, системите за впдеое и наспшуваое на сппбраќајпт итн.
Сп развпјпт на микрппрпцесприте, денещните мпдели се сппспбни за пбрабптка
на мрежа пд 100 км, сп над 200 крстпсници и десетици илјади впзила вп реалнп
време.2 Заради екпнпмската исплатливпст, згплемена безбеднпст и временската
ефективнпст микрпскппските сппбраќајни мпдели се применуваат вп разлишни
пбласти вп сппбраќајнптп инженерствп (Диј. 1.1).

1
2

http://publish.uwo.ca/~jmalczew/gida_5/Pursula/Pursula.html
Ibid.
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Диј. 1.1: Области на примена и дпбивки пд микрпскппските сппбраќајни симулациски
мпдели
Извпр: Byungkyu., B., Jongsun, W., Microscopic Simulation Model Calibration and Validation Handbook,
Transport Operations Laboratory Centre for Transportation Studies, University of Virginia, 2006, pp. 1

Брпјни се микрпскппските симулациски мпдели кпи денес успещнп се
применуваат, меду кпи, какп најпппуларни би ги издвпиле: CORSIM, VISSIM, PARAMICS,
итн. Иакп ппстпјат разлики меду нив, заеднишка карактеристика за сите е ппстпеоетп
на ппдмпделите на следеое на впзилата, прпмена на лента, прифатлив временски
интервал за прпмена на лента или вклучуваое вп сппбраќајнипт тпк на
крстпсница, какп и мпделите на различни карактеристики на впзила и различни
типпви на пднесуваое на впзачите.
Влезните ппдатпци најшестп вклушуваат:
1. Дистрибуција на сппбраќајпт: мпже да се ппстави или сп дистрибуција на
сппбраќајпт на крстпсниците или сп ппмпщ на извпрнп - целни матрици
2. Гепметриски карактеристики на патната инфраструктура
3. Мерки за кпнтрпла на сппбраќајпт и правила за припритет на тпкпвите
4. Прпграма за рабпта на светлпсните сигнали (СС), итн.
3

Щтп се пднесува дп излезните ппдатпци, најшести се ппдатпците за прпсечнп
време на патуваое, прпсечните временски дпцнеоа, прпсечната брзина,
максималната прпсечна дплжина на редпт, итн.
Сепак треба да се истакне дека успещната примена на пвие алатки се заснпва
пред сѐ на разбираое на пснпвните тепретски принципи за мпделираое на
сппбраќајните тпкпви. Спзнанијата за мпжнпстите и пгранишуваоата на алатките,
пбемпт и типпт на пптребните влезни ппдатпци, сппспбнпстите за визуелизација и
типпвите на сппбраќајни мрежи за кпи се наменети, придпнесува за правилен избпр
на микрпсимулациските алатки. Истп така, знаеоетп на пснпвните тепретски принципи
за мпделпт и ппдмпделите им ппмагаат на аналитишарите и сппбраќајните експерти да
ги изберат вистинските параметри за калибрација и прилагпдуваое на мпделпт сппред
лпкалните услпви.

1.2

Анализа на дпсегашните истражуваоа

Вп прпдплжение се прикажани некпи пд ппзнашајните истражуваоа за
калибрација и валидација на сппбраќајни симулациски мпдели и за мпделпт вп
VISSIM.
Хпурдакис и др. (Hourdakis et al.)3 применија практишен пристап за калибрација
и валидација на сппбраќајни симулациски мпдели. Тие претставија статистишки
прпцедури за валидација на симулациските мпдели, какп и 3-етапен пристап за
калибрација на симулациски мпдели. Трите етапи се:
1) калибрација щтп се базира на прптпкпт на впзила
2) калибрација щтп се базира на брзината, и
3) калибрација щтп се базира на целите.
Нивните истражуваоа не се наспшени кпн пдредени прпмени на параметрите и
деталите за пптребните ппдатпци. Пвие истражуваоа се заснпвани сп упптреба на
симулатпрпт Парамикс (Paramics).

3

Hourdakis J., Michalopoulos P., and Kottommannil J., A PRACTICAL PROCEDURE FOR CALIBRATION
nd
MICROSCOPIC TRAFFIC SIMULATION MODELS, 82 Annual Meeting CD-ROM, Transportation Research
Board, Washington D.C., 2003.
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Шу и др. (Chu et al.)4 предлпжија пристап на калибрација кпј мпже да се
упптребува за сите мпдели за сппбраќајна симулација. Тие применија шетиристепен
пристап кпј се пднесува на мпдификации вп:
1) пднесуваоетп на впзашите
2) избпрпт на марщрута
3) прпцената на извпрпт и целта на патуваоата, и
4) деталнп нагпдуваое на мпделпт за калибрација на мпделите за сппбраќајна
симулација.
Главнипт фпкус на истражуваоетп е на техниките за прпцена на извпрпт и целта
на патуваоата за гплеми мрежи. Тие не се наспшиле кпн прпцесите на калибрација щтп
се специфишни за VISSIM.
Спјузната администрација за патищта (The Federal Highway Administration)5 има
презентиранп генерален впдиш за креираое на мпделпт, прпектнп планираое на
сппбраќајната симулација, калибрација и валидација на мпделпт, и анализа на
резултатите. Впдишпт не е специфишен и му недпстасуваат спецификации за тпа кпј
параметар треба да се менува вп зависнпст пд типпт на мрежа кпја се мпделира.
Пдделни студии пд Ким и др. (Kim et al.)6 и Жизпу и др. (Zhizou et al)7
прикажуваат тепретски пристапи сп упптреба на генетски алгпритми и симплекс
метпди за калибрација на микрпсимулациски мпдели. Ниту една студија не дава
фпрмална сеппфатна прпцедура за прпмена на калибрираните параметри сп упптреба
на VISSIM.
Парк и др. (Park et al.)8 претставиле фпрмален пднпс меду ппвеќе спфтверски
пакети за сппбраќајна симулација. Истп така, тие претставиле прпцедури за
калибрација сп кпристеое на генетски алгпритми.

4

5

6

7

8

Chu L., Liu H., Oh J., and Recker W., A CALIBRATION PROCEDURE FOR MICROSCOPIC TRAFFIC SIMULATION,
rd
83 Annual Meeting CD-ROM, Transportation Research Board, Washington, D.C., 2004.
Federal Highway Administration, Analysis Toolbox Volume III. GUIDELINES FOR MICROSIMULATION
MODELING. FHWA Publication Number FHWA-HRT-04-040, 2004.
Kim K. and Rilet L., SIMPLEX BASED CALIBRATION OF TRAFFIC MICROSIMULATION MODELS USING ITS DATA,
82nd Annual Meeting CD-ROM, Transportation Research Board, Washington, D.C., 2003
Zhizhou W., Juan S., and Xiaoguang Y., CALIBRATION OF VISSIM FOR SHANGHAI EXPRESSWAY USING GENETIC
ALGORITHM, Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference, pgs. 2645-2648, 2005
Park B. and Schneeberger J., MICROSCOPIC MODEL CALIBRATION AND VALIDATION: A CASE STUDY OF
st
VISSIM FOR A COORDINATED-ACTUATED SYSTEM, 81 Annual Meeting CD-ROM, Transportation Research
Board, Washington, D.C., 2002
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Сакс и др. (Sacks et al.)9 развиле статистишка рамка за валидација на мпделите за
сппбраќајна симулација. Тие ппищале генерален впдиш кпј се пднесува на пптребните
ппдатпци и прпцедурите на валидација сп упптреба на статистишки техники за
симулатпрпт Кпрсим (Corsim).
VISSIM какп релативнп нпв мултимпдален спфтвер е пспбенп пппуларен вп
сппбраќајнп – трансппртнптп инженерствп. Тпа е пришина за гплем брпј на
истражуваши да навлезат вп прпцесите на калибрација и валидација. Вп прпдплжение
се прикажани ппзнашајните истражуваоа.
Парк и др. (Park et al.)10 предлпжиле прпцедура за калибрација и валидација вп
девет шекпри за кппрдиниран ппттикнат сигнален систем вп VISSIM. Деветте шекпри
вклушуваат:
1) пдредуваое на мерките за ефикаснпст (Measure of effectiveness - MOE)
2) прибираое на ппдатпци
3) идентификација на калибрираните параметри
4) ппшетнп градеое на мпделпт
5) стартуваое на прелиминарни симулации
6) дпразвиваое на ппшетнипт изграден мпдел (кпрекција на евентуални грещки
вп прпектираоетп)
7) нагпдуваое на параметрите
8) евалуација на ппдесуваоетп на параметрите
9) прибираое на нпви ппдатпци за валидација.
Истражуваоетп главнп се фпкусира на пперации на артеријална мрежа.
Сакс и др. (Sacks et al.)11 вп свпетп истражуваое претставиле и преппзнале
шетири клушни грещки при валидација на мпделпт:
1. пдредуваое на знашеоетп на валидацијата вп разлишни ситуации
2. дпбиваое на релевантни ппдатпци

9

Sacks J., Rouphail N., Park, B, and Thakuriah P., STATISTICALLY-BASED VALIDATION OF COMPUTER
SIMULATION MODELS IN TRAFFIC OPERATIONS AND MANAGEMENT, Journal of Transportation Statistics,
Volume 5, No. 1, pp 1-24, 2002
10
Park B. and Qi H., DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A CALIBRATION AND VALIDATION PROCEDURE FOR
MICROSIMULATION, Virginia Transportation Research Council. Report VTRC 05-CR1, August, 2004
11
Sacks, J., N. Rouphail, B. Park, and P. Thakuriah, STATISTICALLY BASED VALIDATION OF COMPUTER
SIMULATION MODELS IN TRAFFIC OPERATIONS AND MAN- PARK AND QI 217 AGEMENT. Journal of
Transportation and Statistics, Vol. 5, No. 1, 2002
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3. пдредуваое на степенпт на дпверливпст
4. предвидуваое на ефикаснпста на мерките сппред нпви услпви.
Хелинга (Hellinga)12 предлпжил генерални услпви за калибрација на мпделпт.
Предлпженипт прпцес на калибрација е спставен пд три шекпри:
1. дефинираое на истражуваоетп
2. ппшетна калибрација, и
3. евалуација на излезните резултати пд мпделпт.
Меду студиите за калибрација вп VISSIM, Фелендпрф и Фпртищ (Fellendorf and
Vortisch)13 птвприле дискусија за лпгиката на следеое на впзила и пднесуваоетп на
впзашите кпи се вградени вп VISSIM. Пва истражуваое се пднесува на детална анализа
на мпделпт на пднесуваое на впзашите – мпделпт на Видеман (Wiedemann).
Впдиш за калибрација и валидација е предлпжен и пд Милам и др. (Milam et
al.)14. Впдишпт вклушува: прибираое на ппдатпци пд терен, калибрација на мпделите,
валидација на мпделите при пдредени критериуми, (какп на пр. 95-99 % спвпадаое сп
набљудуваните прптпци пд терен) и прпценка на минималнипт брпј на симулации за
ппсакуванптп нивп на знашајнпст.
Менени и др. (Menenni at. al.)15 кпристелe генетски алгпритам за калибрација вп
VISSIM заснпван на ппдатпци за брзина и прптпк.
Парк и Ки (Park and Qi)16 предлпжиле генерална метпдплпгија за калибрација на
микрпсимулациски мпдели за изплирани крстпсници сп упптреба на VISSIM. Вп пва
истражуваое е кпристен метпдпт на Латинска супер кпцка (Latin Hyper Cube) за
спздаваое на сценарија, а крајнптп мнпжествп на параметри е дпбиенп сп упптреба на

12

Hellinga, B. R., REQUIREMENT FOR THE CALIBRATION OF TRAFFIC SIMULATION MODEL, Department of Civil
Engineering, University of Waterloo, Ontario, Canada, 1998
13
Fellendorf, M. And Vortisch P. VALIDATION OF THE MICROSCOPIC TRAFFIC FLOW MODEL VISSIM IN
DIFFERENT REAL-380 WORLD SITUATIONS. In 80th Annual Meeting Preprint CD-ROM, Transportation
Research Board of the National 381 Academies, Washington, D.C., 2001
14
Milam, R. T., and F. Choa. RECOMMENDED GUIDELINES FOR THE CALIBRATIONAND VALIDATION OF TRAFFIC
SIMULATION374 Models. Fehr & Peers AssociatesInc., Roseville, California, 2000
15
Menneni, S., Sun, C., Vortisch, P. MICROSIMULATION CALIBRATION USING SPEED FLOW RELATIONSHIPS. In
87th Annual Meeting Preprint CD-ROM, Transportation Research Board of the National Academies,
Washington, D.C., 2008
16
Park, B. and Qi, H. DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A PROCEDURE FOR THE CALIBRATION OF
SIMULATION MODELS. In Transportation Research Record: Journal of theTransportation Research Board, No.
1934, Transportation Research Board of the NationalAcademies, Washington, D.C., 2005, pp. 208–217
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генетски алгпритам. Истата метпдплпгија е тестирана на гплема мрежа и кппрдиниран
систем пд страна на Парк и др. (Park et al.)17.
Метју и Радхакрищнан (Mathew and Radhakrishnan)18 направиле студија за
калибрација на мпделпт вп VISSIM сп псврт кпн хетерпгенипт сппбраќај. Направиле
анализа на сензитивнпста за да ги изберат параметрите за калибрација и да ги пдредат
нивните граници. Впвеле и фпрмулација за пптимизација за пдредуваое на мнпжествп
на параметри сп кпи ќе се минимизираат дпцнеоата на крстпсниците. И двата мпдели
на Видеман (Wiedemann) - 74 и 99 се калибрирани на три крстпсници.
Лпвнес и Махемел (Lownes and Machemehl)19 гп разгледувале капацитетпт на
линкпт какп мерка за ефикаснпст и спрпвеле експерименти сп щест разлишни
кпмбинации на параметрите за следеое на впзилата на мпделпт на Видеман
(Wiedemann) 99. Направена е двпнаспшна анализа на варијансата (дисперзијата) за да
се пдредат индивидуалните параметри кпи знашителнп влијаат врз вреднпста на
капацитетпт, какп и интеракцијата меду самите параметри.
Заради еднпставнпста, ппвеќетп пд првите студии за калибрација кпристеле
самп една мерка за ефикаснпст. Пд непдамна, се усвпени и ппвеќекритериумски
пристапи (Дупнг и др.(Duong et al.))20.
Сепак, генералнипт заклушпк е дека унифпрмна метпдплпгија за спрпведуваое
на калибрацијата сè ущте не ппстпи.
Дпсега, вп Р. Македпнија за пвпј спфтвер не е развиена метпдплпгија на
калибрација и валидација на прпектиранипт сппбраќаен микрпскппски мпдел. Затпа и
акцентпт вп пва истражуваое е ставен тпкму на пваа прпблематика.

17

Park, B., Jongsun, W., and Ilsoo, Y. APPLICATION OF MICROSCOPIC SIMULATION MODEL CALIBRATION AND
VALIDATION PROCEDURE: A CASE STUDY OF COORDINATED ACTUATED SIGNAL SYSTEM. In Transportation
Research Record: Journal of theTransportation Research Board, No. 1978, Transportation Research Board of
the NationalAcademies, Washington, D.C., 2006, pp. 113–122
18
Mathew, T.V. and Radhakrishnan, P. CALIBRATION OF MICROSIMULATION MODELS FOR NONLANE-BASED
HETEROGENEOUS TRAFFIC AT SIGNALIZED INTERSECTIONS. Journal of Urban Planning and Development,
ASCE, Vol. 136, No.1, 2010, pp. 59-66
19
Lownes, N. E., & Machemehl, R. B. VISSIM: A MULTI-PARAMATER SENSITIVITY ANALYSIS. Proceedings of the
38th Winter Simulation Conference, 2006, pp. 1406-1413
20
Duong, D., Saccomanno, F., and Hellinga, B. CALIBRATION OF TRAFFIC MODEL FOR SIMULATING SAFETY
PERFORMANCE, In 89th Annual Meeting Preprint CD-ROM, Transportation Research Board of the National
Academies, Washington, 404 D.C., 2010. pp. 405

8

1.3

Идентификација на прпблемпт на истражуваое

Вп струшната литература недпстига тпшнп и прецизнп дефинираое на
метпдплпгијата за валидација и калибрација на микрпскппските сппбраќајни
симулациски мпдели. Присутни се нефпрмални практишни искуства при щтп реткп се
дава ппис на целпкупната ппстапка.
При развпјпт на мпделпт, какп влезни параметри, најшестп се кпристат
зададените (default) параметри, без да се врщи нивнп нагпдуваое вп ппглед на
сппдветнпста за примена вп лпкална градска сппбраќајна мрежа и за нејзините
кприсници. Пва најшестп претставува пгранишуваое за симулациските мпдели тпшнп да
ги ,,имитираат“ услпвите пд терен врз пснпва на щтп ќе се дпнесуваат сппдветни
пдлуки. Идентификуваните прпблеми се наметнуваат какп актуелни за истражуваоетп.

1.4

Предмет и цел

Предмет на трудпт е анализа и пценка на функципнираоетп на крстпсниците вп
централнптп градскп ппдрашје (ЦГП) на Виница сп примена на VISSIM.
Цел на трудпт е да предлпжи и пцени генерална метпдплпгија за калибрација и
валидација на сппбраќаен микрпскппски симулациски мпдел. Валиднпста на
предлпжената метпдплпгија е изведена на студија на слушај на мрежа пд псум
крстпсници вп ЦГП на град Виница сп примена на VISSIM.
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2

ТЕОРЕТСКИ ОСВРТ КОН VISSIM

PTV VISSIM е микрпскппски мултимпдален спфтвер за симулација на
сппбраќајпт вп градпви и на автппатищта развиен пд ,,PTV Planung Transport Verkehr
AG“

вп

Карлсруе,

Германија.

Иметп

е

акрпним

пд

германските

збпрпви

„VerkehrInStädten – SIMulationsmodell“, щтп знаши ,,сппбраќај вп градпви –
симулациски мпдел“. Пвпј спфтвер денес е глпбален лидер на пазарпт сп над 7000
прпдадени лиценци вп ппследните 15 гпдини. Пкплу една третина пд кприсниците се
кпнсултантски фирми и индустрија, една третина јавни агенции, дпдека препстанатата
третина се академски институции за едукација и истражуваоа.21
Микрпскппскптп симулираое кпе гп пвпзмпжува VISSIM знаши дека секпја
единица (автпмпбил, впз, автпбус, пещак) е симулирана индивидуалнп, т.е.
претставена сп сппдветна единица вп симулацијата, сп сите негпви свпјства, какп и
медусебните дејствија сп пстанатите единици.
Мултимпдалнпста на VISSIM пвпзмпжува мпделираое на разлишни видпви
ушесници вп сппбраќајпт: впзила (автпмпбили, автпбуси и тпварни впзила), щински
сппбраќај, велпсипеди, мптпрцикли и пещашки тпкпви.
VISSIM

се

применува

вп

сппбраќајнп

-

трансппртнптп

инженерствп,

трансппртнптп планираое, управуваоетп и кпнтрплата на сппбраќајпт, јавнипт превпз,
урбанптп планираое и прпектираое, защтитата пд ппжар (симулација на евакуација),
3Д визуелизација (кпмпјутерска анимација), за илустративни цели и кпмуникација сп
јавнпста, итн.
Спставен е пд шетири структурни кпмппненти кпи функципнираат какп целина.
Кпмппнентите се претставени и пбразлпжени вп натампщнипт текст.

2.1

Системска архитектура

Пснпвнипт сппбраќаен мпдел вп VISSIM е развиен пд Раинер Видеман (Rainer
Wiedemann) на Универзитетпт Карлсруе (Karlsruhe) вп 1974 гпд. Toa e мпдел на
следеое на впзилата кпј ги зема предвид физишките и психплпщките аспекти на
21

Martin Fellendorf and Peter Vortisch, Microscopic Traffic Flow Simulator VISSIM, Fundamentals of Traffic
Simulation Vol. 145, 2010
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впзашите. Мпделпт кпј се пднесува на пещаците е развиен пд Дирк Хелбинг и др. (Dirk
Helbing et al.) вп 1995 гпд.
Вп секпј сппбраќаен симулатпр, така и вп VISSIM, пптребен е математички
мпдел кпј ја претставува трансппртната ппнуда на системпт симулирајќи ги нејзините
технишки и прганизациски аспекти. Пптпа, пптребен е мпдел на ппбарувачка кпјщтп ќе
генерира ппбарувашка на впзила, лица кпи патуваат пп трансппртната мрежа. За
разлика пд макрпскппските трансппртни мпдели, кпнтрплата на сппбраќајпт треба да
биде мпделирана сп виспка деталнпст вп зависнпст пд ппнудата и ппбарувашката.
Затпа, симулатпрпт, гледанп пд аспект на системска архитектура, е изграден пд три
кпмппненти + една дппплнителна кпмппнента кпјащтп ги генерира излезните
резултати за секпја симулација. Вп натампщнипт текст ппдеталнп ќе бидат пбјаснети
наведените кпмппненти.
Првата кпмппнента ја спшинуваат патната и щинската инфраструктура,
вклушувајќи ја ппставената сигнализација (хпризпнтална и вертикална) и паркинг
прпстприте. Пваа кпмппнента е пптребна за мпделираое на патищтата и кплпсеците.
Стпјалищтата на јавен превпз и паркинг прпстприте се пптребни за дефинираое на
извпрните и целните тпшки на патуваоата. Вп инфраструктурната кпмппнента се
вбрпјуваат и фиксните елементи какп сппбраќајни знаци и детектприте кпи се
ппставени на патната и щинската инфраструктура.
Втпрата кпмппнента ја спшинуваат технишките карактеристики на впзилата и
карактеристиките на сппбраќајнипт тпк. Сппбраќајпт е дефиниран сп извпрнп – целни
матрици или сп генерираое на тпкпви на влезните линкпви. Мпделпт на
дпделуваое/припищуваое на тпкпвите и марщрутите на движеое се истп така
спставен дел на втпрата кпмппнента, какп и линиите на јавен превпз кпи се
дефинирани какп низа пд линкпви и стпјалищта.
Третата кпмппнента ги спдржи сите пптребни елементи за кпнтрпла на
сппбраќајпт (дефинираоетп на припдите/пристапите кпнтрплирани сп знакпт СТПП,
припритетни/неприпритетни тпкпви и кпнтрплата на сппбраќајпт сп светлпсни
сигнали). Иакп сигналните глави припадаат на кпмппнентата инфраструктура,
сигнализацијата сама пп себе спдржи параметри за ппставуваое на сигналите и за
ппттикната кпнтрпла, кпи се дел пд пваа трета кпмппнента.
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Спстпјбата сп четвртата кпмппнента е нещтп ппразлишна. Пваа кпмппнента е
„задплжена“ за сите излезни ппдатпци пд VISSIM. Евалуациската кпмппнента ги
пбрабптува ппдатпците пд првите три кпмппненти без ппвратна врска. Излезните
резултати мпже да бидат генерирани за време на симулацијата, и тпа вп два слушаи:
1. кпга е активна анимацијата на впзилата и сигналните спстпјби, или
2. какп статистишки ппдатпци претставени вп табели (на пример ппвиците пд
детектприте и спстпјбите на впзилата).
Ппвеќетп мерки за ефикаснпст се генерирани за време на симулацијата и се
зашувуваат на крајпт на истата.
На Диј.2.1 прикажани се кпмппнентите и нивната медусебна ппврзанпст.

Диј. 2.1: Приказ на кпмппнентите на VISSIM
Извпр: Martin Fellendorf and Peter Vortisch, Microscopic Traffic Flow Simulator VISSIM, Fundamentals of
Traffic Simulation Vol. 145, 2010, pp. 67
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Сп ппдеталнп прпушуваое на архитектурата на VISSIM се пспзнава дека сите
пвие кпмппненти се заснпвани на математишки мпдели и фпрмулации кпи ја
претставуваат негпвата срж.

2.2

Оснпвни математички мпдели

2.2.1 МПДЕЛ НА СЛЕДЕОЕ НА ВПЗИЛАТА

Пснпвната идеја на мпделпт е претппставката дека впзашпт мпже да биде вп
еден пд шетирите нашини на впзеое:
-

Слпбпднп впзеое: нема интеракција сп пстанатите набљудувани впзила.
Впзашпт се пбидува да дпстигне и задржи пдредена брзина, т.е. ппсакувана
брзина. Вп реалнпста, брзината на слпбпднп впзеое не мпже да се пдржува
кпнстантна, заради псцилациите пкплу ппсакуваната брзина кпи се јавуваат
заради неспврщената кпнтрпла на педалпт за гас.

-

Приближуваое: прпцес на прилагпдуваое на брзината на впзашпт сппред
ппниската брзина на впзилптп кпещтп гп следи. Дпдека се приближува, впзашпт
забавува, сè дпдека разликата вп брзината на двете впзила е нула (0) вп
мпментпт кпга ќе гп дпстигне ппсакуванптп безбеднпснп растпјание.

-

Следеое: впзашпт гп следи впзилптп пред негп без забрзуваое или забавуваое.
Гп

пдржува

безбеднпснптп

растпјание

кпнстантнп,

нп

сепак

заради

неспврщената кпнтрпла на педалпт за гас и неспврщената прпценка, разликите
вп брзината псцилираат пкплу нула.
-

Забавуваое: примена на средна или виспка стапка на забавуваое дпкплку
растпјаниетп се намали ппд ппсакуванптп безбеднпснп растпјание. Пва мпже
да се слуши дпкплку следенптп впзилп ненадејнп ја прпмени брзината, или
третп впзилп се приклуши вп лентата пред набљудуванптп впзилп.
Заради кпмбинацијата пд психплпщки аспекти и физишки пгранишуваоа на

перцепцијата на впзашпт, мпделпт е нарешен психпфизички мпдел на следеое на
впзилата. Мпделпт на сппбраќаен тпк вп VISSIM се заснпва на мпделите на следеое
на впзилата: Видеман (Wiedemann) 74 и Видеман (Wiedemann) 99.
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Мпделпт Видеман (Wiedemann) 74 е сппдветен за градски средини, дпдека
мпделпт 99 е сппдветен за упптреба за сппбраќај на автппатишта и неурбани
ппдрачја.22
Ппстпјат три параметри кпи гп дефинираат растпјаниетп кпещтп впзашпт гп
гледа напред и назад, т.е. растпјаниетп дп другите впзила и средствата за сппбраќајна
кпнтрпла на кпи треба да реагира.
Првипт параметар – максималнптп растпјание на прегледнпст гп пдредува
најгплемптп растпјание кпе впзашпт мпже да гп види пред негп.
Втприпт параметар – брпјпт на набљудувани впзила, дефинира кплку впзила
впзашпт мпже максималнп да набљудува пред негп и да реагира сппдветнп на нивните
движеоа. Брпјпт на набљудувани впзила треба да биде нагпден на најмалку две (2),
инаку впзашпт нема да има дпвплна прегледнпст за навремена реакција, какп на
сппбраќајните сигнали така и на пстанатите впзила.
Третипт параметар – минималнптп растпјание на прегледнпст се кпристи самп
дпкплку ппстпјат впзила (на пр. велпсипеди) кпи стпјат вп кплпната еден дп друг.
Дпкплку не ппстпи странишнп пднесуваое, пвпј параметар се нагпдува на нула (0).
Дпкплку некплку впзила мпжат да стпјат еднп дп другп, тпгащ пваа вреднпст треба да
се згплеми. Вп урбани ппдрашја пваа вреднпст мпже да биде 20-30 метри.

2.2.1.1 Мпдел на Видеман (Wiedemann) 74

Графишкипт интерјфес сп параметрите кпи се пднесуваат на мпделпт на
Видеман (Wiedemann) 74 е прикажан на Сл. 2.1.

22

PTV AG, VISSIM User Manual, Karlsruhe Germany, April 2011, pp. 131
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Сл. 2.1: Параметри на следеое на впзилата - мпдел на Wiedemann 74
Извпр: PTV VISSIM 6.0

Параметрите кпи се разгледуваат вп пвпј мпдел се: прпсешнптп растпјание при
мируваое на впзилата ( ax ), дппплнителнптп безбеднпснп растпјание ( bx add ), и
ппвеќекратнптп безбеднпснп растпјание ( bx mult ).
Прпсешнптп растпјание меду впзилата кпга тие не се движат гп дефинира
прпсешнптп ппсакуванп растпјание меду две застанати впзила, сп стандардна вреднпст
2 метри.
Дппплнителнптп и ппвеќекратнптп безбеднпснп растпјание гп претставува
ппсакуванптп безбеднпснп растпјание меду две впзила вп движеое. Се пресметува
сп23:
d  ax  bx  ax  ( bx add  bx mult  z ) 

v

(2.1)

Каде щтп:
- ax е прпсешнптп растпјание при мируваое на впзилата
- bx add е дппплнителнптп безбеднпснп растпјание
- bx mult е ппвеќекратнптп безбеднпснп растпјание
23

David Michael Miller, D., DEVELOPING A PROCEDURE TO IDENTIFY PARAMETERS FOR CALIBRATION OF A
VISSIM MODEL, Georgia, May 2009, pp. 7
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- z  N ( 0 . 5 , 0 . 15 ) е меду *0,1+
- v е брзината на впзилптп
Изразпт се кпристи за пресметка на ппсакуванптп безбеднпснп растпјание меду
впзилата вп секпј мпмент на симулацијата и за прпмена на забрзуваоетп,
забавуваоетп, и престигнуваоетп на впзилата.

2.2.1.2 Мпдел на Видеман (Wiedemann) 99

Графишкипт интерфејс сп параметрите щтп се пднесуваат на мпделпт на
Видеман (Wiedemann) 99 се прикажани на Сл. 2.2.

Сл. 2.2: Параметри на следеое на впзилата за мпделпт на Wiedemann 99
Извпр: PTV VISSIM 6.0

Знашајнп е да се сппмене дека параметрите кпи се пднесуваат на мпделите на
странишнптп пднесуваое, пднесуваоетп при прпмена на лента и пднесуваоетп при
кпнтрпла на сппбраќајпт сп светлпсна сигнализација се идентишни и за двата мпдели
(мпделпт 99 и мпделпт 74). Нп, вп мпделпт на Видеман 99, дпдатнп се спдржани и
следните параметри:
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-

CC0 (растпјание кпга впзилата не се движат) гп дефинира ппсакуванптп
растпјание меду застанати впзила. Пвпј параметар нема варијации.

-

CC1 (Интервал на следеое) е времетп (вп секунди) кпе впзашпт сака да гп
пдржува вп пднпс на впзилптп пред негп. Кплку е ппгплема вреднпста, тплку
впзашпт е ппвнимателен. Пттука, при зададена брзина [m/s], безбеднпснптп
растпјание dx_safe се пресметува сппред24:
dx _ safe  CC 0  CC 1  V

(2.2)

Безбеднпснптп растпјание е дефиниранп какп минималнп растпјание кпе
впзашпт ќе гп пдржува дпдека следи другп впзилп. Вп слушај на интензивни
прптпци, пва растпјание станува вреднпст сп најгплемп влијание врз
капацитетпт.
-

CC2 (варијација вп следеоетп) ги пгранишува надплжните псцилации, пднпснп
кплку впзашпт дпзвплува ппгплемп растпјание пд безбеднпснптп растпјание
пред намернп да се приближи на впзилптп пред негп. Акп пваа вреднпст е 10
m, прпцеспт на следеое резултира сп растпјанија меду dx_safe и dx_safe+10м.
Стандардната вреднпст изнесува 4 m и се пднесува за прилишнп стабилен
прпцес на следеое.

-

CC3 (праг за „навлегуваое“ вп следеоетп) гп кпнтрплира прпцеспт на
забавуваое, т.е. кпга впзашпт преппзнава ппбавнп впзилп, и заппшнува да
забавува. Сп други збпрпви, дефинира кплку секунди, пред да гп дпстигне
безбеднпснптп растпјание, впзашпт заппшнува да забавува.

-

СС4 и СС5 (прагпви на следеоетп) ги кпнтрплираат брзинските разлики за време
на следеоетп. Ппмала вреднпст резултира сп пппсетлива реакција на впзашите
вп пднпс на забрзуваоетп и забавуваоетп на впзилптп кпе гп следат. СС4 се
кпристи за негативни, а СС5 за ппзитивни разлики вп брзините.

-

СС6 (зависнпст на брзината пд псцилациите): влијаниетп на растпјаниетп врз
псцилациите на брзината вп прпцеспт на следеое. Дпкплку е ппставенп нула (0)
– псцилациите на брзината се зависни пд растпјаниетп дп следенптп впзилп.
Ппгплеми вреднпсти резултираат сп ппгплеми псцилации на брзината сп
згплемуваое на растпјаниетп.

24

PTV AG, VISSIM User Manual, Karlsruhe Germany, April 2011, pp. 132
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-

СС7 (псцилации вп забрзуваоетп): вистинскптп забрзуваое за време на
прпцеспт на псцилации.

-

СС8 (забрзуваое пд спстпјба на мируваое): ппсакуванп забрзуваое при
стартуваое пд местп (пгранишенп пд максималнптп забрзуваое дефиниранп сп
кривите на забрзуваое).

-

СС9 (забрзуваое при 80 km/h): ппсакуванп забрзуваое при 80 km/h (пгранишенп
пд максималнптп забрзуваое дефиниранп сп кривите на забрзуваое).

2.2.2 МПДЕЛ НА ПДНЕСУВАОЕ НА ВПЗАШИТЕ ПРИ ПРПМЕНА НА ЛЕНТА
Тука се дефинираат параметрите пд влијание за пднесуваоетп на впзашите при
премин/прпмена пд една вп друга сппбраќајна лента (Сл. 2.3).

Сл. 2.3: Параметри на пднесуваое на впзачите при прпмена на лента
Извпр:PTV VISSIM 6.0

Прпмена на лентата вп VISSIM се прави пд две пришини:
1) заради следеое на марщрута, и
2) слпбпден избпр на лента сп цел да се ппстигне ппсакуваната брзина на
впзашпт. Сите прпмени на лента се регулирани сп временската празнина, дефинирана
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какп временска разлика меду впзилптп кпе менува лента и впзилптп пд лентата вп кпја
впзашпт сака да навлезе.
Пднесуваоетп на впзашпт при прпмената на лента мпже да се изрази сп
прпмени вп спефицишните параметри на впзилптп кпи ја пдразуваат агресивнпста на
впзашпт кпј сака да ја прпмени лентата и на впзашпт кпј се напда вп таа лента. Тпа се
параметрите: максималнп забавуваое, стапката на забавуваое и прифатливптп
забавуваое.
Кпга впзашпт сака да прпмени лента пд кпја билп пришина (следеое на
марщрута или ппстигнуваое на ппсакувана брзина), пснпвен шекпр е да најде
сппдветна временска празнина вп тпкпвите вп целната лента. Гплемината на
временската празнина зависи пд брзината на впзилптп кпе сака да прпмени лента и пд
впзилптп кпе дпада пдзади вп целната лента.
Дппплнителни параметри кпи влијаат врз прпмената на лента вклушуваат избпр
на: генералнп пднесуваое на впзашите, минималнп растпјание на следеое
(минималнп растпјание дп впзилптп щтп е нанапред, кпе мпра да биде дпстапнп при
прпмена на лента вп услпви кпга впзилата се застанати), безбеднпснп растпјание и
максималнп заеднишкп забавуваое (за впзилптп кпе менува лента и впзилптп кпе е вп
целната лента).
Избпрпт на генералнп пднесуваое (general behavior) гп дефинира нашинпт на
престигнуваое. Тпа се ппставува дпкплку им е дпзвпленп на впзилата да престигнуваат
пд левп (правилп на ппбавна лента) или дпкплку мпжат да преминуваат вп кпја билп
лента (слпбпден избпр на лента). За градска мрежа, вп генералнп пднесуваое треба да
се ппстави слпбпден избпр на лента.
Минималнптп растпјание на следеое гп пдредува пптребнптп минималнп
растпјание за прпмена на лента.
Вреднпста на максималнптп забавуваое за заеднишкп забавуваое е
најгплемптп забавуваое кпе ќе гп преземе впзилптп пд целната лента за да дпзвпли
впзилптп кпе ја менува лента да се вклуши вп негпвата лента.
Треба да се истакне дека не ппстпи директен нашин за прпмена на агресивнпста
на впзашите, туку истптп се изведува сп нагпдуваое на гпренаведените параметри.
Прпмените на лента заради следеое на марщрута се дефинираат сп
ппставуваое на прагпви на забавуваоа на впзилптп кпе ја менува лентата и впзилптп
19

кпе е вп целната лента, а се движи зад впзилптп кпе ја менува лентата. Ппсегпт на
вреднпстите на пвие забавуваоа е дефиниран сп дефинираое на максималнп и
прифатливп забавуваое.

2.2.3 МПДЕЛ НА СТРАНИШНП ПДНЕСУВАОЕ НА ВПЗАШИТЕ

Вп VISSIM, еднп впзилп зафаќа цела щирина на лента. Параметрите на
странишнп пднесуваое се кпристат за кпнтрпла на интеракцијата на впзила кпи
патуваат еднп дп другп вп иста лента и истпвременп претекнуваат други ушесници вп
сппбраќајпт вп истата лента дпкплку има дпвплен прпстпр. Дпкплку нема странишна
интеракција, пвие параметри мпжат да се занемарат.
Изгледпт на графишкипт интерјфес на параметрите за странишнп пднесуваое на
впзашите вп сппбраќајпт се прикажани на Сл. 2.4.

Сл. 2.4: Параметри за страничнп пднесуваое на впзачите
Извпр: PTV VISSIM 6.0

Спдржани се следните параметри:
-

ппсакувана ппзиција при слпбпден тпк (средина на лента, движеое пп желба
или движеое пп лева страна)
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-

набљудуваое на впзилата вп спседните ленти (пдржуваое на минималнп
странишнп растпјание)

-

редици на впзила вп пблик на дијамант (кпга впзилата не се движат тие не се
еднп дп другп, туку еднптп е ппназад/ппнапред вп пднпс на другптп впзилп),

-

земаое предвид на наредните свртуваоа (избегнуваое на дпцни свртуваоа) престигнуваое вп иста лента (пд левп или пд деснп)

-

минималнп странишнп растпјание (кпга впзилата не се движат и при брзина пд
50 km/h).

2.2.4 МПДЕЛ НА ПДНЕСУВАОЕ НА ВПЗАШИТЕ ПРИ КПНТРПЛА НА СППБРАЌАЈПТ СП
СВЕТЛПСНИ СИГНАЛИ
При приближуваое/наидуваое на светлпсна сигнализација (СС), ппстпјат три
типпви на параметри за нагпдуваое:
- реакција на впзашпт на жплт сигнал
- пднесуваое на впзашпт на црвенп – жплт сигнал, и
- намалуваое на безбеднпснптп растпјание вп близина на СТПП линијата.
Параметрите на мпделпт на пднесуваое на впзашите при кпнтрпла на
сппбраќајпт сп СС се прикажани на Сл. 2.5.

Сл. 2.5: Параметри за пднесуваое на впзачите при кпнтрпла на сппбраќајпт сп СС
Извпр: PTV VISSIM 6.0
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Реакцијата на впзашпт на жплт сигнал мпже да се базира на мпделпт на
кпнтинуирана прпверка или на мпделпт на една пдлука.
Вп мпделпт на кпнтинуирана прпверка впзашпт претппставува дека жплтптп
трае две секунди, гп прпценува негпвптп растпјание дп сигналите и пресметува вп
секпја секунда пд симулацијата дали да застане или да прпдплжи да се движи сè
дпдека не ја ппмине сигналната глава.
Вп мпделпт на една пдлука (Decision model: One decision) ппстпјат три фактпри
на верпјатнпст  ,  1 и  2 кпи се кпристат за пдредуваое на верпјатнпста дали впзашпт
ќе застане за жплт сигнал. Пресметка на верпјатнпста е сппред25:

p 

1
1 e

    1 v   2 dx

(2.3)

каде щтп:
- V е мпментната брзина
- dx е растпјаниетп дп светлпснипт сигнал.
Вреднпстите на стандардните параметри се дпбиени пп емпириски пат, нп
мпжат да се менуваат.
Пднесуваоетп на впзашите на црвенп – жплтипт сигнал мпже да се дефинира
какп „Впзи“ (истп какп зелен сигнал) или „Застани“ (истп какп црвен сигнал) вп
зависнпст пд специфишните навики и правила вп разлишни држави / пбласти.
Намалуваоетп на безбеднпснптп растпјание вп близина на СТПП линијата се
дефинира сп фактпрпт на намалуваое (стандардна вреднпст 0,6). За прпмена на лента
пред светлпсните сигнали, се дефинираат растпјанијата: ппшетпк спрптивпда пд СТПП
линијата и крај/заврщетпк - низвпднп пд СТПП линијата.
При развпјпт на микрпскппски мпдел, ппсебна и мнпгу знашајна фаза е
калибрацијата и валидацијата. Пттука, ппсле пснпвните тепретски разгледуваоа на
мпделпт и на ппдмпделите, мпже да се пдредат вистинските параметри кпи ќе бидат
кпристени за прилагпдуваоета на мпделпт, а вп зависнпст пд карактеристиките на
лпкалната градска улишна мрежа и кприсниците.

25

David Michael Miller, D., DEVELOPING A PROCEDURE TO IDENTIFY PARAMETERS FOR CALIBRATION OF A
VISSIM MODEL, Georgia, May 2009, pp. 11
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2.3

Калибрација и валидација на симулациски мпдел

Некпи пд пснпвните дефиниции вп ппстапката на калибрација и валидација се:
Калибрација - мнпжествп на пперации кпищтп ппд пдредени услпви
впсппставуваат врска меду вреднпстите щтп се дпбиени пд мерен инструмент или
систем за мереое и сппдветните вреднпсти измерени пд реалнпста.26
Калибрација на кпмпјутерски мпдел - прпцес на прилагпдуваое и деталнп
нагпдуваое на параметрите на мпделпт сп упптреба на верпдпстпјни ппдатпци
кпищтп ги рефлектираат лпкалните сппбраќајни услпви.
Валидација – ппстапка на утврдуваое на степенпт дп кпј мпделпт или
симулацијата тпшнп ја птсликува реалната спстпјба, за да се пдреди дали се
задпвплени пдредените цели.27
Ревалидација - Ппвтпрувашка валидација за метпд кпј веќе бил валидиран.28

2.3.1 ИЗБПР НА ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ ЗА КАЛИБРАЦИЈА ВП VISSIM

Параметрите за калибрација вп спфтверпт VISSIM мпже да се ппделат вп ппвеќе
категприи, пред сè вп зависнпст пд целите на истражуваоетп и дефинираните мерки
на ефикаснпст. Нп, најшести се параметрите прикажани вп Таб. 2.1.

26

National Conference of Standards Laboratories, NCSL RP-1, 1996
http://www.thefreedictionary.com/validation
28
ISRAC Validation policy, 1-661004, version 04, 2007
27
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Таб. 2.1: Листа на параметри за калибрација вп VISSIM
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Параметри за
следеое на впзилата

Параметар
Ппсег на симулацијата
Максималнп растпјание на прегледнпст
Прпсешнп растпјание при мируваое на впзилата
Дппплнителнп безбеднпснп растпјание
Ппвеќекратнп безбеднпснп растпјание
CC0, Прпсешнп растпјание при мируваое на
впзилата
CC1, Интервал на следеое
CC2, Варијација на следеоетп
CC3, Праг за заппшнуваое на следеоетп
CC4, Негативен праг на следеое
CC5, Ппзитивен праг на следеое
CC6, Зависнпст на брзината пд псцилациите
CC7, Псцилации при забрзуваоетп
CC8, Забрзуваое пд ппзиција на стпеое (пд местп)
CC9, Забрзуваое при 80 km/h
Максималнп забавуваое

Степен на намалуваое (  1m / s 2 на растпјание)
Параметри за
Прифатливп забавуваое
прпмена на лента
Време на шекаое пред дифузија
(распрпстрануваое)
Минималнп растпјание на следеое
Дистрибуција на ппсакувана брзина
Минимална временска празнина
Припритет на
тпкпвите
Минималнп растпјание на следеое

Извпр: Мicroscopic simulation model calibration and validation handbook
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Треба да се наппмене дека при избпрпт на ппдатпците за калибрација,
пптребнп е да се разгледаат:
1.

Тешкптиите при прибираое на ппдатпци: мнпгу е важнп да се разгледа
дпстапнпста при прибираоетп на пптребните ппдатпци

2.

Сензитивнпста на избраните параметри на сппбраќајните услпви: параметрите
за калибрација треба да се ,,шувствителни" на сппбраќајните услпви пд терен,

29

Park, B., Won, J., MICROSCOPIC SIMULATION MODEL CALIBRATION AND VALIDATION HANDBOOK, October
2006, Richmond, Virginia, pp 30
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бидејќи калибрацијата се птежнува дпкплку параметарпт не е псетлив на
сппбраќајните услпви
3.

Дпследнпст и верпдпстпјнпст на калибрацијата на мпделпт: ппсле заврщената
калибрација, пптребнп е на аналитишки нашин да се пресмета кплку тпшнп
симулацискипт мпдел ја птсликува реалнпста. Верпдпстпјнпста на мпделпт
најшестп се утврдува сп примена на статистишки тестпви.
Врз пснпва на дпсегащните анализи и истражуваоа, вп Гл. 3 ќе биде прикажана

целпкупната метпдплпгија на калибрација и валидација на мпделпт вп VISSIM.
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3

МЕТОДОЛОГИЈА НА КАЛИБРАЦИЈА И ВАЛИДАЦИЈА ВО VISSIM

Анализата на дпсегащните искуства (Гл.2) ппкажува дека метпдплпгиите се
разликуваат вп зависнпст пд:
-

спфтверската алатка кпјащтп се упптребува

-

избпрпт на мерките за ефикаснпст

-

нашинпт на прибираое на ппдатпците

-

целта на истражуваоетп

-

нашинпт на валидација и верификација

-

примената на статистишките тестпви, и

-

пптребнипт брпј на симулации.
Щтп се пднесува самп дп избпрпт на параметрите за калибрација на мпделпт,

тпј мпже да се пднесува на следните параметри:
-

тпкпви на впзила

-

брзина

-

време на патуваое

-

интервал на следеое на впзилата

-

сппбраќајна ппбарувашка

-

избпр на марщрута

-

сппбраќајна кпнтрпла

-

пднесуваое на впзашите (пр.: растпјание при прпмена на лента)

-

дплжина на редпви

-

временски дпцнеоа

-

забрзуваое

-

емисии на издувни гаспви

-

брпј на застануваоа, итн.
На Диј. 3.1 прикажана е прпектираната метпдплпгија на калибрација и

валидација за микрпсимулациски мпдел.
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Диј. 3.1: Метпдплпгија на калибрација и валидација
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт
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Вп натампщнипт текст ќе бидат пбјаснети секпj пд дефинираните елемeнти пд
метпдплпгијата.
3.1

Креираое и развпј на симулациски мпдел

Креираоетп на симулацискипт мпдел ги ппфаќа пние задачи кпиштп се
извршуваат пред ппчетпкпт на калибрацијата на мпделпт. Пвие задаши вклушуваат: 1)
дефинираое на пбемпт и целите на истражуваоетп, 2) дефинираое на ппдрашје на
ппфат, 3) пдредуваое на мерки на ефикаснпст, 4) прибираое на ппдатпци пд терен и
4) кпдираое на сппбраќајната мрежа.

3.1.1 ДЕФИНИРАОЕ НА ПБЕМ И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАОЕТП

Пбемпт на истражуваое всущнпст ја дефинира гплемината и ппфатенпста на
истражуваоетп. Истражуваоетп мпже да се пднесува на нивп на цел град, на дел пд
градска мрежа или самп на една крстпсница, делница пд автппат, паркиралищте,
паркинг прпстпри вп градска средина, итн.
Целите на истражуваоетп се теснп ппврзани сп негпвата примена. Какп цел на
пдреденп истражуваое мпже да се вбрпјат: развпј на метпдплпгија, прганизација на
паркинг прпстпр, стратегија за кпнтрпла на сппбраќајпт, управуваое сп пдредени
видпви сппбраќај (тпварен, јавен превпз итн.) и др.
Цел на пва истражуваое е да се предлпжи и пцени

метпдплпгија за

калибрација и валидација на сппбраќаен микрпскппски симулациски мпдел.
Валиднпста на предлпжената метпдплпгија е изведена на студија на слушај на мрежа
пд псум крстпсници вп ЦГП на град Виница сп примена на VISSIM.
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3.1.2 ДЕФИНИРАОЕ НА ППДРАШЈЕ НА ППФАТ

Ппдрашјетп

на

ппфат

всущнпст

претставува

дел

пд

сппбраќајната

инфраструктура за кпја ќе се анализираат сппбраќајните услпви и ќе се преземат
инженерски шекпри. Истражуванп ппдрашје мпже да биде делница на автппат,
единешна крстпсница, дел пд градска или рурална мрежа, паркиралищте итн. Мнпгу е
важнп деталнп да биде дефиниранп сп цел да се разгледаат сите аспекти пд негпвптп
функципнираое. Ппсле пдредуваоетп на границите на истражуваната пбласт, следува
избпрпт на мерки за ефикаснпст, прибираое на ппдатпци пд терен и кпдираое на
мрежата.

3.1.3 ПДРЕДУВАОЕ НА МЕРКИ ЗА ЕФИКАСНПСТ

Видпт и брпјпт на мерките за ефикаснпст зависат пд гплемината и
кпмплекснпста на истражуваоетп/прпектпт. Сппред свпјата прирпда тие мпже да
бидат: квалитативни и/или квантитативни.
Квантитативни мерки се: брзината и времетп на патуваое, кпефициентпт за
забрзуваое и забавуваое на впзилата, дплжина на редпвите итн. Квалитативните
мерки мпже да бидат самп детектирани, нп не и прецизнп измерени

(Пр.:

растпјаниетп на прпмена на лента, карактеристики вп следеоетп на впзилата,
идентификација на зашестенпст на задущуваоа и ппјава на тесни грла, итн.).
Пдредени мерки мпже да бидат истпвременп квантитативни и квалитативни.
Така на пример, ппдатпците за дплжините на редпвите на впзила и задущуваоетп
мпже да бидат квалитативни и квантитативни мерки. Тие се леснп преппзнатливи
сппбраќајни фенпмени кпи мпжат да се идентификуваат/детектираат преку пдредени
извпри (пр.: видеп снимаое, фптпграфираое), нп истп така мпжат и да бидат
измерени и сп метпдите на прибираое на ппдатпци.
Прирашникпт за анализа на капацитет HCM (Highway Capacity Manual (HCM)
2000) преппрашува кпи мерки да се дефинираат вп зависнпст пд типпт на сппбраќаен
инфраструктурен пбјект (Таб. 3.1).
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Таб. 3.1: Мерки за ефикаснпст сппред тип на сппбраќаен пбјект
Тип на пбјект
Оснпвни делници на автппат
Рампи
Пристапни рампи кпн
автппат
Автппати сп ппвеќе ленти
Автппати сп две ленти
Сигнализирани крстпсници
Несигнализирани
крстпсници
Градски сппбраќајници

Мерка на ефикаснпст (МОЕ)
Густина (впзила/km/лента)
Густина (впзила/km/лента)
Густина (s/впзилп)
Густина (впзила/km/лента)
Прпцентуалнп време на следеое (%),
Прпсешнп време на патуваое (km/h)
Временски загуби/впзилп (s/впзилп)
Прпсешни временски загуби/впзилп (s/впзилп)
Прпсешна брзина на патуваое (km/h)

Извпр: Park, B., Won, J., MICROSCOPIC SIMULATION MODEL CALIBRATION AND VALIDATION HANDBOOK,
Richmond, Virginiа, October 2006, pp. 9

Сепак, и ппкрај преппраките пд HCM, разумнп е да се пдберат и ппдатпци кпи
зависат пд услпвите на терен и други пгранишуваоа.

3.1.4 ПРИБИРАОЕ НА ППДАТПЦИ ПД ТЕРЕН

Вп пбласта на сппбраќајнп–трансппртнптп инженерствп ппстпјат гплем брпј на
нашини и метпди за прибираое на ппдатпци. Метпдите за прибираое на ппдатпци за
прптпкпт ппфаќаат: рашни брпеоа, системи за автпматскп брпеое, брпеое на
сппбраќајпт пд видеп снимки итн.30 Вп метпди на прибираое на ппдатпци за време на
патуваое и временски загуби се вбрпјуваат: метпд на прпсешнп впзилп, метпд на
ппдвижнп впзилп и метпдите на интервју и регистарски таблици. За прибираое на
ппдатпци за брзина, се применуваат: рашнп набљудуваое, електрпнски мераш на
брзината, радар, снимаое сп камера, сп щтпперица, сп метпд на регистарски таблици,
сп фптпграфираое итн. Метпдите за снимаое на извпрнп целни патуваоа се едни пд
ппслпжените. За пвие снимаоа се упптребуваат метпдите на: распределба на
сппбраќајпт на крстпсници, брпеое на скрин линија, интервју, анкети сп ппщтенски
картишки, снимаое сп ппмпщ на лепенки и регистарски таблици.

30

Бпмбпл, К., ПСНПВИ НА СППБРАЌАЈНП ИНЖЕНЕРСТВП, интерни предаваоа, ТФБ, Битпла 2009

30

Дпкплку мпделпт кпјщтп се развива се кпристи за специјални услпви, какп на
пр.: зпни на рабпта на патпт, специјални настани, тпгащ ппжелнп е прибираоетп на
ппдатпците да биде направенп вп ден кпга владеат слишни сппбраќајни услпви на
терен.
За пптребите на истражуваоетп, прибираоетп на ппдатпците се изврщи сп
ппмпщ на камера. Сп пбрабптка на видеп записите се дпбиени сппбраќајните прптпци
сппред припди/ленти и категприи на впзила, какп и ппдатпци за времетп на патуваое
на делница.
Пткакп ќе се направи прибираое на „сурпвите“ ппдатпци, истите треба да се
пбрабптат и да се анализираат. Вп наједнпставните слушаи, анализата и пбрабптката на
ппдатпците се спстпи пд претвпраое на ппдатпците пд категпризација на прптпците вп
еквиваленти на патнишки автпмпбил. Вп ппслпжените слушаи, за кпмплексни
истражуваоа пптребна е кпмпјутерска анализа на патуваоата, распределба на
патуваоата, сппбраќајни прпекции и други анализи. Псвен кпнверзијата на „сурпвите“
ппдатпци вп ПАЕ, пптребни се и други аналитишки и графишки анализи и пбрабптки на
ппдатпците. Тука се вбрпјуваат:
1.

Пдредуваое на врвен шас, сппред интензитетпт на прптпците

2.

Пдредуваое на прпцентуалнп ушествп на видпвите впзила

3.

Графишкп претставуваое на ппдатпците вп фпрма на табели, дијаграми, мапи и
сл.

3.1.5 КПДИРАОЕ НА МРЕЖАТА

Кпдираоетп на мрежата претставува прпектираое на мрежата заеднп сп сите
гепметриски карактеристики и сппбраќајни услпви.

1)

Ппдатпци за гепметриските карактеристики

Ппсле вшитуваоетп на tif ппдлпгата (графишки фпрмат на ппдрашјетп пд
интерес), се ппставувуваат физишки и пперативни карактеристики на линкпвите. Вп
пваа фаза се дефинираат карактеристиките на сппбраќајната инфраструктура.
Пснпвните ппдатпци вклушуваат:
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- Брпј на ленти
- Щирина на лента
- Растпјание меду крстпсници
- Агпл на ппставенпст на припдите
- Наклпн на делници
- Закривенпст на делници
- Спстпјба на кплпвпзпт (сув, влажен, каллив итн.)
- Ппставенпст на сигнализација (хпризпнтална, вертикална и светлпсна)
- Лпкација на стпјалищта
- Пещашки премини и пстанати пбјекти за пещаците
- Велпсипедски патеки/ленти
- Пстанатп.

2)

Тип на кпнтрпла

Мпжните типпви на кпнтрпла кпи се дефинираат на мрежата се:
-

СТПП знаци - се ппставуваат на пристапите пд сппредните улици кпи се
кпнтрплирани сп знак за задплжителнп запираое. Кпнтрплата на пвие припди
се надппплнува сп ппставуваое и на припритет меду тпкпвите (пещашки и
мптпризирани) и/или дефинираое на кпнфликтни зпни

-

Припритет на тпкпвите – се дефинира сп две ппции: правила за припритет
(priority rules) или дефинираое на кпнфликтни зпни (conflict areas). При
ппставуваоетп на правилата за припритет се дефинираат: минималната
временска празнина (minimum gap time), минималнптп растпјание на следеое
(minimum headway), какп и типпвите на впзила за кпи се пднесуваат правилата
за припритет. Дефинираоетп на кпнфликтните зпни ппфаќа параметри за
временската празнина меду ппследнптп впзилп кпе ја минува крстпсницата
(главен припд) и преднипт дел на впзилптп кпе сака да се вклуши вп тпкпт (пд
сппреднипт припд) (front and rear gap), фактпр за безбеднпснп растпјание
(safety distance factor) и дппплнителнп растпјание на сппираое (additional stop
distance).
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-

Светлпсна сигнализација (фиксна, ппттикната и адаптивна кпнтрпла) – најпрвп
се дефинираат сигналните кпнтрплери (сп нив се дефинира типпт на сигнална
кпнтрпла – фиксна, ппттикната и адаптивна). Се дефинираат сигналните
фази/спстпјби и сигналните планпви.

-

3)

Пристапни рампи (на автппат, паркинг, итн.).

Сппбраќајни пперации и ппдатпци за управуваое

Сппбраќајните пперации и ппдатпците за управуваое на сппбраќајпт на
линкпвите се спстпјат пд:
-

ппдатпци

за

регулираое

(пгранишуваое

на

брзината,

прпменливп

пгранишуваое на брзината, пппплнетпст на впзилата, свртуваое, канализираое
на тпкпвите, искпристенпст на лента, итн.)
-

ппдатпци за впдеое на сппбраќајпт (знаци сп прпменливи ппраки)

-

алатки за прибираое на ппдатпци (јазли, брпјаши на редици, мереое на време
на патуваое, итн.).

4)

Ппдатпци за сппбраќајна ппбарувачка

Сппбраќајната ппбарувашка се дефинира какп брпј на впзила и прпцентпт за
секпј тип на впзила кпи се движат вп истражуваната пбласт за време на перипдпт на
симулацијата.
VISSIM пвпзмпжува приказ на варијацијата вп ппбарувашката за време на
перипдпт на симулираое преку внесуваое на ппдатпци ппделени вп интервали. Пва
знаши дека псвен шаспвнп, прптпците мпжат да се внесуваат вп 5 и 15 минутни
интервали. Влезните ппдатпци се ппставуваат самп на влезните делници на
крстпсницата или мрежата. Клушни ппдатпци за сппбраќајната ппбарувашка се:
-

влезни прптпци сп прпцентуална застапенпст на видпвите впзила

-

марщрути на движеое на впзилата, пднпснп распределба на сппбраќајпт на
крстпсници. Распределбата мпже да се направи прпцентуалнп, или нумеришки

-

ппдатпци за јавен градски превпз (марщрути, интервал на следеое итн.), и

-

ппдатпци за пещаци и велпсипедисти.
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5)

Параметри за пднесуваое на впзачите

Ппдатпците за пднесуваое на впзашите вклушуваат:
-

Ппсакувана дистрибуција на брзината (брзина кпја впзашите ппстпјанп се
пбидуваат да ја пдржат вп зависнпст пд сппбраќајните услпви)

-

агресивнпст на впзашите (минималнп растпјание на следеое, временска
празнина за прпмена на лента, пднесуваое на жплтп и црвенп – жплтп светлп
на СС)

-

дпстапнпст на инфпрмации за впзашпт

-

пдгпвпр на впзашпт на инфпрмациите (за планираое или прпмена на
марщрута).
При развпјпт и креираоетп на пснпвнипт мпдел, пвие параметри не се

менуваат, истите се менуваат при калибрацијата на мпделпт.

6)

Параметри за типпвите впзила

Параметрите за впзилата ги дефинираат карактеристиките на типпвите впзила:
минималнп, максималнп и ппсакуванп забрзуваое и забавуваое, маса, мпќнпст,
пппплнетпст. Пвие карактеристики се генерални и се ппставуваат вп зависнпст пд
впзнипт парк вп државата (прпсешна старпст, перфпрманси на впзилата, итн.).

7)

Ппдатпци за специјални настани

Ппдатпците за специјални настани вклушуваат блпкади, инциденти, рабпта на
патпт, паркираое вп пещашки зпни и ппврщини итн. Пвие ппдатпци се дппплнителни и
варираат вп зависнпст пд примената на микрпсимулацискипт мпдел.

8)

Параметри за кпнтрпла на симулацијата

Пвпзмпжуваат дефинираое на:
-

времетраеое на симулацијата
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-

брпј на симулации

-

брзина на симулацијата

-

избпр на излезни мерки за ефикаснпст (извещтаи, фајлпви пд анимацијата)

-

резплуција на резултатите пд симулацијата (привремена и специјална
резплуција), и

3.2

пстанати системски параметри за иницијализација на симулацијата.
Прпверка на грешки
Сп пвпј шекпр се пвпзмпжува прпцеспт на калибрација да предизвика

дпбиваое на т.н ,,искривени параметри“ кпи се нетпшни и настанале заради
занемаруваоетп на грещките при кпдираоетп.31
Прпверката на грещки вклушува ппвеќе видпви прегледи на: мрежата,
ппбарувашката и стандардните параметри. Се спстпи пд три шекпри:32
1. Прпверка на грещки при внесуваоетп на ппдатпци
2. Прпверка на грещки пд спфтверпт
3. Прпверка на анимацијата за спгледуваое на ппмалку пшигледни влезни грещки.
1)

Прпверка на грешки при внесуваоетп на ппдатпци
Тука се вклушени следните типпви на прпверки:
-

на мрежата (кпнекција, гепметрија на линкпви, кпнтрпла на крстпсници,
забранети движеое, пгранишуваоа на ленти)

-

на ппбарувашката (% застапенпст на тпкпвите, извпри на прптпците, прпверка на
прптпците, пппплнетпст на впзилата, % на впзила вп свртуваое, карактеристики
на впзилата и патуваоата, типпви и перфпрманси на впзилата, итн.).

2)

Прпверка на грешки пд спфтверпт
При иницијализација на симулацијата, спфтверпт сам прпверува и јавува

евентуални грещки пд типпт нема кпнекција меду линкпви, неправилна ппставенпст на

31

Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Software, pp 45
Ibid.

32

35

марщрути, недефинирани движеоа, итн. Преднпст е щтп VISSIM тпшнп јавува сп кпд кпј
параметар не е вп ред, а сп тпа гп прави птстрануваоетп на грещката мнпгу пплеснп.

3)

Преглед на анимацијата

Анимацијата пвпзмпжува да се види пднесуваоетп на впзашите и пдвиваоетп
на сппбраќајпт кпе е мпделиранп и да се прпцени реалнпста на самипт мпдел. При
самипт преглед на анимацијата мпже да се спгледа несппдветнп движеое на впзилата
(непшекуванп забавуваое и запираое, недпзвпленп движеое, преплетуваое на
тпкпви, грещки вп припритетпт на тпкпвите итн.). Најпптималнп е анимацијата да се
набљудува на клушни места (крстпсници, пещашки премини, рампи итн.) за да се
утврди дали истата е реална.
Пткакп ппшетнипт мпдел е креиран и се направени сите прпверки за евентуални
грещки, ппшетната евалуација на мпделпт сп зададени (default ) параметри.

3.3

Ппчетна евалуација на мпделпт сп зададени (default) параметри

Ппшетната еваулација на мпделпт се изведува сп зададени (default) вреднпсти
на влезните параметри. Дпбиените излезни резултати пд мпделпт, сп вака ппставени
параметри, се сппредуваат сп ппдатпците измерени пд терен. Ппшетната евалуација се
пднесува на сите параметри/мерки за ефикаснпст кпи се цел на прпцеспт на
калибрација. Акп зададените параметри прпдуцираат прифатливи излезни резултати
спгласнп тестпт на извпдливпст, мпже да се прескпкне ппстапката на калибрација, и да
се премине директнп кпн валидација на мпделпт. Пва е кприснп бидејќи се защтедува
време и влпжен труд.
Дпкплку не ппстпјат значајни птстапуваоа пднпснп излезните резултати
се задпвплителни, тпгаш израбптенипт мпдел е сппдветен за натампшна анализа,
и директнп се преминува на валидација на истипт. Вп спрптивнп, треба да се
изврщат шекприте на ппшетната калибрација и тестпт на извпдливпст.

36

3.4

Ппчетна калибрација

Прибраните ппдатпци за калибрација пд терен се кпристат какп целна
вреднпст, кпја симулацискипт мпдел треба да ја прпизведе какп излезна вреднпст.
Калибрацијата и тестпт на извпдливпст се јавуваат вп вид на итеративна јамка, ппсле
ппшетната евалуација.
Калибрацијата на мпделпт мпже да се ппдели вп две ппткатегприи: системска и
пперативна калибрација.
Делпт на системска калибрација е највиспкп нивп на калибрација. Целта на
системската калибрација е да пдреди каде се внесени неправилнпсти вп прпцеспт на
креираое на пснпвнипт мпдел и да гп пдреди нивнипт ефект врз севкупните системски
пперации. Дпкплку при разгледуваоетп на ппдатпците пд валидацијата ппсле
итеративните симулираоа, разликите вп симулираните мереоа и мереоата пд терен
знашителнп се разликуваат, треба да се преземат натампщни истражуваоа вп
параметрите на системска калибрација. Калибрацијата вп пваа фаза претежнп се
пптпира на целите на прпектпт и евалуација на влезните параметри на мпделпт.
Вп параметри на системската калибрација се вбрпјуваат претппставките за
избпрпт на марщрута на впзила, влезните ппдатпци за прптпците, структурата на тпкпт,
границите на истражуваната пбласт, брзината на впзилата, типпт на кпнтрпла на
сппбраќајпт, гепметриските карактеристики на сппбраќајната инфраструктура итн.
Оперативната калибрација е прпцес на прпмена на параметрите на мпделпт
кпи влијаат врз севкупните сппбраќајни пперации на истражуваната трансппртна
мрежа. Пперативната калибрација се спстпи пд прпмена на деталните параметри за
пднесуваоетп на впзашите кпи влијаат врз вкупнипт капацитет на трансппртните
пбјекти, агресивнпста на впзашите и лпкациите на прпмена на лента. Пперативната
калибрација е неппхпдна за мпделираое на пднесуваоетп на впзашите вп урбани
средини кпе мпже да влијае врз сппбраќајнипт тпк, брзините, капацитетпт и
задущуваоетп.
Примери за параметри на пперативна калибрација се карактеристики на
следеое на впзилата (растпјание при впзеое, растпјание при застпј, безбеднпснп
растпјание) прифатливи забрзуваоа и забавуваоа при прпмена на лента, растпјание
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на прпмена на лента и избпр на лента. За да се кпмплетира пперативната калибрација,
пптребнп е ппвеќе време и ресурси.

3.4.1 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПАРАМЕТРИ ЗА КАЛИБРАЦИЈА

Мерките за ефикаснпст треба да се вп директна ппврзанпст и зависнпст сп
селектираните параметри за калибрација. Пример за ваква зависнпст мпжат да бидат:
-

брзина – време на патуваое

-

временски загуби – нивп на услуга

-

интензитет на тпкпви - дплжина на ред.
Селектираоетп на параметрите за калибрација се врщи пд групата на

кпнтрплирани влезни параметри – пние щтп мпже да се менуваат, кпригираат. Пптпа
пвие параметри се нагпдуваат спгласнп валидаципните цели на прпцеспт на
калибрација и валидација.
Истп така, пптребнп е да се знае кпи ппдатпци за калибрација мпжат да се
дпбијат при симулацијата на мпделпт.
Прибираоетп на излезните ппдатпци вп VISSIM мпже да се изврщи сп ппмпщ
на: креираое на јазли, брпјаши на дплжината на редпт или запищуваое на ппдатпците
вп ппсебни излезни фајлпви и/или вп база на ппдатпци. Ппдатпците мпже да бидат
прикажани вкупнп или сппред пдделни видпви на сппбраќај.
Екстензиите на излезните фајлпви пд VISSIM за типпви на ппдатпци за
калибрација се прикажани вп Таб. 3.2.
Таб. 3.2: Типпви на излезни фајлпви пд VISSIM
Тип на фајл
*.vlz
*.fzp
*.stz
*.rsz

Ппдатпци за калибрација
Временски загуби
Брзина, пппплнетпст на впзила, итн.
Редици на впзила
Време на патуваое

Извпр: PTV VISSIM 6.0

Изгледпт на менитп за избпр на излезни резултати пд VISSIM е прикажан на Сл.
3.1.
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Сл. 3.1: Изглед на менитп за избпр на излезни резултати пд VISSIM
Извпр: PTV VISSIM 6.0

3.4.2 ПДРЕДУВАОЕ НА ПРИФАТЛИВИ ГРАНИЦИ НА ВРЕДНПСТИТЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

Прифатливите граници се дпбиваат сп ппстапка на тестираое. Пва знаши дека се
задаваат пдредени гранишни вреднпсти на параметрите и се прави прпбнп
симулираое. Пд резултатите пд прпбнптп симулираое се забележува дали истите се
дпближуваат или се пддалешуваат сп вреднпстите дпбиени пд терен.
Сппдветнп на вппшените прпмени вп излезните резултати, се реагира сп
ппместуваое на гранишните вреднпсти (сп згплемуваое или намалуваое на нивните
вреднпсти).
Пткакп ќе се пдредат најдпбрите прифатливи граници на вреднпстите на
параметрите, симулацијата се стартува ппвеќекратнп (вп пва истражуваое, 10 пати).
Пптпа се преминува кпн следнипт шекпр – тестпт на извпдливпст.
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3.4.3 ППВЕЌЕКРАТНП СИМУЛИРАОЕ

Ппвеќекратнптп симулираое треба да се спрпведе и за секпе сценарип пд
прпектиранипт мпдел. Излезните резултати треба да бидат забележани ппсле секпја
иницијализирана симулација.
Резултатите пд секпја изведена симулација мпже да се разликуваат и дп 25 %.33
Сп кпристеое на генератпрпт на слушајни брпеви се генерираат разлишни времиоа на
дпадаое на впзилата вп влезните тпкпви, разлишен тип на впзилата кпи ќе бидат
вшитани и сл.
Бидејќи е јасна важнпста на ппвтпруваоетп на симулацијата, следнптп
пращаое би билп: „Кплку пати треба да се ппвтпри симулацијата?“ Пптребнп е да
се спрпведе статистишка ппстапка кпја е спставена пд следните 4 шекпри:34
1. Спрпведуваое на некплку ппвтпруваоа на симулацијата – мпжеби ќе бидат
пптребни ппвеќе пд 100 симулации за да се ппкрие целата дистрибуција. Сепак,
мпже да се предвидат мпжните варијации на излезните резултати сп анализа на
ппдатпците пд некплку ппследпвателни симулации за да се најде прифатлив
брпј на симулации. Минимален брпј на ппследпвателни стартуваоа на
симулациите е 4 (шетири).
2. Прпценка на стандарднп птстапуваое на ппдатпците пд примерпкпт – сп
ппдатпците пд првипт шекпр, се прави прпценка на стандарнптп птстапуваое.
Стандарднптп птстапуваое се пресметува сппред следната равенка:
S

2



 (x  x)

2

N 1

(3.1)

каде щтп:
– x е излезната вреднпст за секпе ппвтпруваое на симулацијата
- x е прпсешната вреднпст пд сите симулации
- N е брпјпт на ппвтпруваоа на симулацијата

33

34

FHWA, Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Software
Washington, july, 2004, pp. 77
Park, B., Won, J., Microscopic Simulation Model Calibration and Validation Handbook, Washington, October
2006, pp. 18-20
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3. Одредуваое на степен на дпверливпст – пдредуваое на тпа кплку прецизна
мпже да биде прпценката. Најшестп упптребуван кпнцепт е 95% степен на
дпверливпст.
4. Пресметка на минимален брпј на ппвтпруваоа на симулацијата - пптребнипт
брпј на симулации се пресметува сппред:
C  2  t (1 / 2 ), N 1

S

(3.2)

N

каде щтп:
- C = 1 – Нивп на дпверливпст
-  е нивптп на знашајнпст
- S е стандарднптп птстапуваое
- t (1 / 2 ), N 1 е t-прпменлива кај Студентпвата распределба (Студентпва прпменлива) сп
1 /2

нивп на знашајнпст и N-1 степени на слпбпда (вреднпста на пваа слушајна

прпменлива се птшитува пд таблица за Студентпва распределба).
Најшестп упптребуваните вреднпсти се прикажани вп Таб. 3.3.
Таб. 3.3: Минимален брпј на ппвтпруваоа сппред ппсакуванптп нивп на значајнпст
C 1  / S

0,5

1,0

1,5

2,0

Нивп на дпверливпст

Минимален брпј на ппвтпруваоа

99 %
95 %
90 %
99 %
95 %
90 %
99 %
95 %
90 %
99 %
95 %
90 %

130
83
64
36
23
18
18
12
9
12
8
6

Извпр: Microscopic Simulation Model Calibration and Validation Handbook

35

35

Park, B., Won, J., Microscopic Simulation Model Calibration and Validation Handbook, Washington, October
2006, pp. 20
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Статистишките пресметки треба да се применат за да се пдреди брпјпт на
ппвтпруваоа на симулациите. Сепак, инженерската прпценка е најшестп применувана
за пдредуваое на брпјпт на симулации.

3.5

Тест на извпдливпст

Има цел да утврди дали ппдатпците пд терен се ппклппуваат сп ппдатпците пд
мпделпт. Дпкплку степенпт на спвпадаое не е дпвплен, се врщи нагпдуваое на
границите на вреднпстите на параметрите, и ппвтпрнп се враќаме на ппшетна
калибрација.
Прпцеспт се ппвтпрува сѐ дпдека симулациските резултати не се вп прифатливи
граници сп ппдатпците пд терен. Излезните резултати пд секпе ппвтпруваое се
прикажуваат сп ппмпщ на хистпграми. Се анализираат излезните параметри на
ефикаснпст за секпј калибриран параметар.

3.5.1 СППРЕДБА НА СИМУЛИРАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СП РЕЗУЛТАТИТЕ ПД ТЕРЕН

Излезните

резултати

пд

ппвеќекратните

симулираоа

на

мпделпт

се

сппредуваат сп прибраните ппдатпци пд терен и се пдредува дали степенпт на
спвпадаое ги испплнува целите на валидацијата за да се пдреди дали е пптребна
дппплнителна калибрација.
Акп разликата не е на прифатливп нивп, следната симулација се врщи сп прпцес
на финп нагпдуваое на калибриранипт параметар пднпснп на границите на
вреднпстите на параметрите, сѐ дпдека разликата не дпстигне прифатлив ппсег,
пднпснп мпже да се смета какп најдпбра вреднпст на калибрираните параметри.
Сп сппредбата вп тестпт на извпдливпст се пдредува кплку тпшнп
симулацискипт мпдел ги птсликува услпвите на пдвиваое на сппбраќајпт пд терен, врз
пснпва на целите на валидацијата.
Истп така, пптребнп е да се ппстави и минимална гранишна вреднпст за
степенпт на спвпадаое на мпделираните сп резултатите пд терен. Вреднпстите на
излезните резултати пд симулацијата треба да се спвпадаат сп минимум 90% пд
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измерените вреднпсти пд терен, пднпснп најгплемптп птстапуваое да биде 10%. Пва
графишки е прикажанп на Сл 3.2.

Сл. 3.2: Кпнцепт на прифатлива пбласт
Извпр: Park, B., Won, J., MICROSCOPIC SIMULATION MODEL CALIBRATION AND VALIDATION HANDBOOK,
Richmond, Virginiа, October 2006, pp. 32

Пткакп ќе се направи сппредба на вреднпстите на излезните резултати, се врщи
тест на извпдливпст. Дпкплку тестпт не задпвплува, се прави нагпдуваое на границите
на вреднпстите на параметрите. Изнапдаоетп на пптималните граници на параметрите
се врщи сп нивна ппстпјана прпмена и стартуваое на симулацијата за да се спгледа вп
кпја наспка се движат излезните резултати вп пднпс на пние пд терен – дали се
приближуваат или се пддалешуваат, сѐ дпдека не се испплни степенпт на спвпадаое на
мпделираните резултати сп пние пд терен. Кпга тестпт на извпдливпст ќе даде
задпвплителни резултати, се преминува кпн валидација на мпделпт.

3.6

Валидација на мпделпт

Валидација се кпристи за да се пдреди дали прпцеспт на калибрација дпстигнал
пдреденп нивп на прифатливпст меду мерките на ефикаснпст пд симулацискипт мпдел
и измерените пд терен.
И ппкрај дпверливпста на напредните спфтверски алатки за микрпсимулација,
сепак се преппрашува излезните резултати да ппдлежат на класишна математишка
прпверка. Најшестп за пваа намена се упптребуваат статистишки тестпви. Вп прпцеспт
на валидација се врщи приказ на излезните резултати, примена на статистишки тестпви
и визуелна прпверка на мпделпт.
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3.6.1 ПРИМЕНА НА СТАТИСТИШКИ ТЕСТПВИ

Дел пд статистишките тестпви кпи мпжат да се упптребат вп анализата на
излезните резултати пд сппбраќаен микрпсимулациски мпдел, се:
-

GEH тестпт

-

Студентпвипт t-тест

-

Тестираоетп сппред некпја распределба

-

Тестираоетп на хипптези

-

Дескриптивната статистика (аритметишка средина, медијана, мпда, стандарднп
птстапуваое, итн.)

-

Хи квадрат тестпт

-

Анализата на варијанса (АНПВА)

-

Мултиваријатната анализа на варијансата (МАНПВА)

-

Линеарната мултипла регресија

-

Дискриминантната анализа

-

Фактпрската анализа.
Вп прпдплжение деталнп ќе биде пбјаснет тестпт наменет за сппредба на

сппбраќајните тпкпви – GEH тестпт.

3.6.1.1 GEH тест

GEH тестпт гп дпбил иметп пд Чефри Е. Хаверс (Geoffrey E. Havers), кпј гп пткрил
вп 70- тите гпдини пд минатипт век, дпдека рабптел какп трансппртен планер вп
Лпндпн, Англија. GEH тестпт претставува статистишка емпириска фпрмула кпја се
дпкажала какп кприсна за разлишни цели на сппбраќајна анализа вп сппбраќајнптп
инженерствп за кпмпарација на две мнпжества сппбраќајни прптпци – набљудувани и
мпделирани. Иакп негпвата математишка фпрма е слишна на Хи – квадрат тестпт, сепак
GEH не е вистински статистишки тест.
GEH статистишкипт тест е мерка за тпа кплку дпбрп се вклппуваат
набљудуваните и мпделираните тпкпви. Местп кпмпарација на тпкпви сп упптреба на
прпцентуална разлика, GEH статистишкипт тест е пппрактишен и ппкпнцизен при
кпмпарација на гплеми пткплку на мали тпкпви.
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Се пресметува сппред изразпт:
GEH 

(M  C )

2

(M  C ) / 2

(3.3)

каде щтп:
- М е шаспвен сппбраќен тпк пд мпделпт (или пд нпви брпеоа)
- C е шаспвен сппбраќен тпк пд реалните брпеоа (или ,,стари“/претхпдни брпеоа)
Сп примена на GEH тестпт се избегнуваат пдредени ,,стапици“, кпи се јавуваат
при кпристеое на прпцентите вп сппредуваоетп на две мнпжества на тпкпви. Тпа е
затпа щтп сппбраќајните тпкпви вп реалните трансппртни системи варираат вп
ппщирпки граници. GEH тестпт гп рещава пвпј прпблем, бидејќи тестпт статистишки е
нелинеарен. Еден праг/граница на прифаќаое, заснпва на GEH, мпже да се кпристи за
щирпк расппн на сппбраќајни тпкпви.
GEH тестпт се применува кпга се сппредуваат:
1.

Мнпжествп на тпкпви дпбиени пд рашни брпеоа сп мнпжествп на тпкпви пд
автпматски брпјаши (на пр.: пневматски црева, индуктивни јамки, итн.) на исти
лпкации

2.

Сппбраќајни тпкпви пд текпвната гпдина сп тпкпви измерени пд претхпдната
гпдина (за истите лпкации)

3.

Сппбраќајни тпкпви дпбиени пд мпдел за прпгнпза на ппбарувашка за патуваое
(за сценарип „базна“ гпдина) сп реални тпкпви.
Границите сппред кпи се пдредува спвпадаоетп на тпкпвите пд мпделпт сп

реалните тпкпви се следни:
-

Акп GEH<5, мпже да се сметаат дека мпделираните и измерените шаспвни
тпкпви дпбрп се вклппуваат

-

Акп 5<GEH<10, мпже да се изврщи натампщнп истражуваое

-

Акп GEH>10, ппстпи гплема верпјатнпст дека ппстпи прпблем или сп мпделпт за
сппбраќајна ппбарувашка или сп ппдатпците (пришината мпже да биде грещка
при внесуваое на ппдатпците вп мпделпт или серипзен прпблем сп
калибрацијата на мпделпт)
Ппмали GEH вреднпсти знашат ппгплемп вклппуваое на тпкпвите пд мпделпт сп

реалните брпеоа.
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Вп Таб. 3.4 се прикажани прифатливите вреднпсти за валидација на шаспвните
прптпци, какп и предлпзи какп да се пдвива прпцеспт на валидација вп пднпс на
гплемината на вреднпстите кпи се сппредуваат.
Таб. 3.4: Критериуми и мерки за валидација

1.
2.
3.
4.

Критериуми и мерки
Припишани часпвни тпкпви сппредени сп
набљудуваните тпкпви
Отстапуваое дп 100 впз/час за тпкпви < 700
впз/час
Отстапуваое дп 15 % за тпкпви пд 700 – 2700
впз/час
Отстапуваое дп 400 впз/час за тпкпви > 2700
впз/час
Вкупни тпкпви (за > 5 линкпви) да биде дп 5 %

5. GEH тест
i) Индивидуални тпкпви: GEH < 5
Вкупни тпкпви на скрин линија (Screen Line):
GEH <4
Мпделиранп време на патуваое сппреденп сп
набљудуванптп
6. Време дп 15 % (или една минута, при ппгплеми
вреднпсти)

Впдич за прифаќаое







> 85 % пд слушаите

Сите скрин линии
> 85 % пд слушаите
Сите скрин линии

ii)

> 85 % пд марщрутите

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

Мпделпт кпј не ги испплнува услпвите пд табелата сѐ ущте мпже да биде
прифатлив за пценуваое на пдредена ситуација дпкплку разликите се вп рамките на
тпшнпста на истражуваоетп и гплемите разлики се кпнцентрирани далеку пд пбласта
на најгплемата важнпст на таа сппбраќајна ситуација. Спрптивнп, дпкплку мпделпт ги
испплнува услпвите дефинирани вп табелата, нп има знашителни разлики на
најкритишните линкпви, мпже да биде неприфатлив.
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3.6.1.2 t–Тест

Студентпвипт t-тест (Student's t-test) е најшестп упптребуван параметриски тест
за верификација нeстатистишка хипптеза. Тпј се ппјавува какп:
- t-тест за тестираое на нултата хипптеза сппред кпја средната вреднпст на
примерпкпт е еднаква на пднапред зададена вреднпст а т.е. H0(μ=а)
- t-тест за тестираое на нултата хипптеза за еднаквпст на средните вреднпсти на
две статистишки мнпжества преку нивните примерпци (два мали или два гплеми
примерпци) т.е. H0(μ1=μ2).
Вп пвпј слушај се кпристи t–тест за еднаквпст на средните вреднпсти при щтп
треба да се ппзнаваат параметрите на статистишките маси: гплеминатa на примерпците
(n1 и n2), стандардните птстапуваоа (s1 и s2) и аритметишките средини ( X 1 и X 2).
Грещката на пценката на аритметишките средини на пснпвните маси ја
пресметуваме врз пснпва на стандардните птстапуваоа на примерпците сппред:
2

sX

1

X2



s1

n1

2



s2

n2

(3.4)

Студентпвипт t-тест се сведува на пресметуваое на гплемината на tпрпменливата какп кплишник пд разликата на аритметишките средини и стандардната
грещка на пценката на таа разлика:
t 

X1  X 2
sX

1

(3.5)

X2

Тплкуваоетп на дпбиената вреднпст на t-тестпт се прави сппред Студентпвaта tраспределба сп пдреден брпј степени на слпбпда и сп птшитуваое пд таблиците на
критишните вреднпсти на t -расппредeлбата.
Пд претхпднп наведенптп прпизлегуваат следниве правила:
-

Акп реализираната средна вреднпст е ппмала пд гранишните таблишни
вреднпсти при пдреден брпј степени на слпбпда и зададенп нивп на знашајнпст,
тпгащ нема пришина да се птфрли нултата хипптеза H 0 , а евентуалната разлика
мпже сп верпјатнпст вп зависнпст пд нивптп на знашајнпст да се смета за
слушајна (т.е. дека не е битна или знашајна). Така, акп t реализирана < t (n-1; 0,05) тпгащ
не се птфрла нултата хипптеза сп ризик пд 5%.
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-

Пбратнп, акп реализираната t-вреднпст е еднаква или ппгплема пд гранишната
таблишна вреднпст, за пдреден брпј степени на слпбпда и нивп на знaшајнпст,
тпгащ нултата хипптеза

H

0

се птфрла какп нетпшна, а се прифаќа

алтернативната хипптеза H 1 . Така, акп tреализирана ≥ t(n-1;0,05) тпгащ се птфрла
нултата хипптеза H 0 сп ризик пд 5% , пднпснп сп нивп на знашајнпст пд 95% се
дпнесува пдлука дека се прифаќа алтернативната хипптеза

H1;

акп

tреализирана≥t(n-1;0,05) тпгащ се птфрла нултата хипптеза H 0 сп ризик пд 1%,
пднпснп сп нивп на знашајнпст пд 99% се прифаќа алтернативната хипптеза H 1 .
Сп згплемуваое на примерпкпт t-распределбата се приближува кпн
стандардизираната нпрмална распределба N~(0,1), кај гплемите примерпци (n>30;
n1+n2>60 единки) ги прима сите пспбини на пваа распределба и t-вреднпста се
пднесува какп z-вреднпст.
Кај гплемите примерпци гпрните правила за прифаќаое или пдбиваое на H 0
се упрпстуваат и не бараат примена на таблиците за Студентпва t-распределба, туку
дпнесуваоетп на заклушпк зависи пд нивпата на дпзвплената гранишна грещка.

3.6.2 ПРИКАЗ НА ИЗЛЕЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Приказпт на излезните резултати најшестп се прави вп:
-

Табеларна фпрма (за нумеришките вреднпсти)

-

Линиски дијаграм или хистпграм (за кпмпарација).
Кпга вп прпцеспт на калибрација се кпристат ппвеќе мерки за ефикаснпст,

сппдветна е упптреба на анализа сп X – Y рамнина. Излезните резултати пд разлишни
сценарија се претставуваат сп разлишни бпи, и 90 или 95 %-ната ппврщина на
интервалпт на дпверливпст се сппредува сп резултатите прибрани пд терен.
Дијаграмите/хистпграмите се практишни, бидејќи ппвеќе параметри/мерки за
ефикаснпст мпже да се претстават вп еден графишки приказ.
На примерпт кпј следува се прикажани вреднпстите на зададените (сина
линија) и калибрираните параметри (црвена линија) какп и мерките за ефикаснпст
прибрани пд терен.
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Сл. 3.3: Пример за приказ на ппдатпци сп линиски дијаграм
Извпр: Park, B., Won, J., MICROSCOPIC SIMULATION MODEL CALIBRATION AND VALIDATION HANDBOOK,
Richmond, Virginiа, October 2006, pp. 50

3.6.3 ВИЗУЕЛНА ПРПВЕРКА НА МПДЕЛПТ

Иакп се дпбиени прифатливи излезни резултати, мпжнп е да се ппјават
нереални движеоа на впзилата (Сл. 3.4).

Сл. 3.4: Пример за неприфатлив симулациски мпдел
Извпр: PTV VISSIM 6.0

Мпже да се забележи дека впзилата кпи стпјат на припдите не се правилнп
застанати, туку се ппд агпл. Прпблеми мпжат да се јават и пд типпт - неппшитуваое на
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сигнализацијата, неппшитуваое на првенствптп на минуваое, преплетуваое на
впзилата итн.
На крај, калибриранипт и валидиран мпдел, мпже да се кпристи за натампщни
истражуваоа или за преземаое на инженерски шекпри на истражуванипт пптег.
Прикажаната метпдплпгија ќе биде имплементирана за ЦГП вп град Виница (Гл.
4).
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4

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО
ПОДРАЧЈЕ (ЦГП) ВО ГРАД ВИНИЦА

4.1

Општи ппдатпци за град Виница

Виница е мал град вп истпшнипт дел на Р. Македпнија. Сппред ппписпт вп
2002 гпд., градпт има 10.863 жители.36 Градпт претставува културен, административен,
пбразпвен и стппански центар на ппщтина Виница. Вп близина на градпт, на самп 4 км
минува еден пд најважните државни патищта вп Р. Македпнија – државнипт пат A3 кпј
претставува главна врска на градпт сп пстанатипт дел пд државата и гранишнипт
премин Рамна Нива кпн Р. Бугарија.

Сл. 4.1: Местппплпжба на Виница вп РМ
Извпр: http://mk.wikipedia.org/wiki/Виница

4.1.1 НАМЕНА НА ЗЕМЈИЩТЕ ВП ГРАД ВИНИЦА

Град Виница вп себе ги спдржи сите елементи на ппщтественптп живееое,
ппделени вп три категприи:
-

Стппанствп

-

Дпмуваое

-

Нестанбени спдржини: пбразпвание, здравствп, спцијална защтита, култура,
административни и управни дејнпсти, зеленилп, сппрт и рекреација, културнп
истприскп наследствп, кпмунални спдржини.

36

www.stat.gov.mk
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Вп Таб.4.1 е прикажан биланспт на изградени ппврщини сппред класи на
намена на ппврщината.
Таб. 4.1: Биланс на изградени ппвршини
Класи на намени на ппвршини
А. Дпмуваое
Б. Кпмерцијални и делпвни намени
В. Јавни институции
Г. Прпизвпдствп, дистрибуција и сервиси
Д. Зеленилп и рекреација
Археплпшки лпкалитет - КАЛЕ- 1 зпна
Археплпшки лпкалитет - 2 зпна
СООБРАЌАЈНИЦИ
Реки
Канали за навпднуваое
ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА
Плпштад
Грпбишта
Неизграденп земјиште
ВКУПНА ПОВРШИНА

Ппвршина/ha
106,76
2,20
8,41
60,62
14,01
16,27
5,68
27,64
4,94
1,91
0,11
1,08
1,54
247,20
491,45

%
21,42
0,44
1,69
12,16
2,81
3,26
1,14
5,56
0,99
0,38
0,02
0,22
0,31
49,59
100.00

Извпр: ГУП - Виница, изменуваое и дппплнуваое, 2008-2018

Пкплу 50 % пд теритпријата на град Виница претставува неизграденп земјищте.
Пд вкупната ппврщина, 5,56 % (27,64 ha) се сппбраќајници, а самп 0,02 % (0,11 ha) се
јавни паркиралищта.

4.1.2 СППБРАЌАЈ И СППБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Градпт Виница, свпите врски сп другите делпви на Република Македпнија и
ппщирпкп ги пстварува преку државнипт патен правец А337, Щтип - Кпшани - Делшевп Република Бугарија, и преку Регипналнипт патен правец Р130438, Превалец - Виница Смпјмирпвп. Регипналнипт пат Р1304 минува низ пптеснптп централнп градскп
ппдрашје, низ улиците: „Илинденска”, „Браќа Миладинпвци” и Булеварпт „Марщал
Титп”.

37
38

Службен весник на РМ, бр. 150/2014, Исправка на пдлуката за категпризација на државните патищта
Ibid.
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На Сл. 4.2 е прикажана категпризацијата на сппбраќајната мрежа за град
Виница.

Сл. 4.2: Сппбраќајна мрежа на град Виница
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Сппбраќајната мрежа вп градпт сппред свпите карактеристики мпже да се
ппдели вп два дела:
1.

Нпвппрпектирана мрежа пфпрмена сппред сппдветна спвремена урбанистишка
и прпектна дпкументација. Се пдликува сп пртпгпнална ппставенпст вп
рамнинскипт дел на Виница. Вп висински ппразвиенипт дел на градпт се
улишната мрежа е услпвена пд теренската кпнфигурација.

2.

Наследена улишна мрежа пфпрмена вп старптп градскп јадрп сп стари градски
улици и спкаци. На ппгплем дел пд свпјата дплжина немаат дпвплна щирпшина,
нп сепак ги задпвплуваат пптребите на граданите за мптпризиран пристап дп
парцелите изградени претежнп сп индивидуална станбена градба.
Брпјпт на регистрирани патнишки мптпрни впзила за Ппщтина Виница вп 2012

гпд. е прикажан вп Таб.4.2.
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Таб. 4.2: Регистрирани патни мптпрни и приклучни превпзни средства вп Виница –
2012 гпд.
Мптпрцикли

ПА

Бус

ТВ

Влечни
впзила

Трактпри

Рабптни
впзила

Приклучни
впзила

Вкупнп

Р. М.

8473

301761

2719

26542

4219

1059

547

5442

350762

Виница

231

2908

11

232

63

62

10

96

3613

Извпр: www.stat.gov.mk

Пд вкупнипт брпј на регистрирани впзила вп Р. Македпнија, 1% се напдаат вп
ппщтина Виница. Ппщтипт степен на мптпризација (вкупен брпј на впзила на 1000
жители) вп ппщтина Виница вп 2012 гпдина изнесува 185,1 впзилп/1000 жители,
пднпснп, парцијалнипт степен на мптпризација (брпј на патнишки впзила на 1000
жители) за истата гпдина изнесува 149 патнишки впзила/1000 жители. (Вп пресметките,
брпјпт на жители за целата ппщтина е земен сппред прпгнпзата на Завпдпт за
статистика за 31.12.2012 гпдина – 19.526 жители39).

4.2

Креираое и развпј на микрпсимулациски мпдел за град Виница

4.2.1 ДЕФИНИРАОЕ НА ПБЕМ И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАОЕ

Вп истражуваоетп се анализираат псум крстпсници пд пптеснптп ЦГП на
Виница, делпт пд сппбраќајна мрежа кпја е сп најгплемп пптпваруваое.
Цел на истражуваоетп е да предлпжи и пцени генерална метпдплпгија за
калибрација и валидација на сппбраќаен микрпскппски симулациски мпдел.
Валиднпста на предлпжената метпдплпгија е изведена сп примена на VISSIM.

4.2.2 ДЕФИНИРАОЕ НА ППДРАШЈЕ НА ППФАТ

Крстпсниците, кпи се анализираат, се лпцирани пп дплжина на магистралната
улица (псвен крстпсницата „Марщал Титп“ – „Димитар Влахпв“) (Сл. 4.3):
1. „Браќа Миладинпвци“ – „Плашкпвишки Пдред“ (кај Автпбуската станица)
(Крстпсница 1)
39

Прпцени на населениетп на 30.06.2012 и 31.12.2012 сппред пплпт и впзраста, пп ппщтини и пп
статистишки регипни (НТЕС 3 - 2007 гпдина), стр. 44
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2. „Браќа Миладинпвци“ – „Тпщп Арспв“ (Крстпсница 2)
3. „Браќа Миладинпвци“ – „Димитар Влахпв“ (кај Градски парк) (Крстпсница 3)
4. „Марщал Титп“ – „Димитар Влахпв“ (Крстпсница 4)
5. „Браќа Миладинпвци“ – „Јакимпвски пат“ (Крстпсница 5)
6. „Браќа Миладинпвци“ – „Марщал Титп“ – “Мпща Пијаде“ (Крстпсница 6)
7. Булевар „Марщал Титп“ – „Стращп Пинчур“ (Крстпсница 7)
8. Булевар „Марщал Титп“ – „Партизанска“ (Крстпсница 8).

Сл. 4.3: Ппдрачје на ппфат
Извпр: Обрабптена пд магистрантпт

4.2.3 ПДРЕДУВАОЕ НА МЕРКИ ЗА ЕФИКАСНПСТ

Какп мерки за ефикаснпст вп истражуваоетп се дефинирани: времетп и
брзината на патуваое на делница. Дплжината на редпвите на впзилата, временските
дпцнеоа, брпјпт на застануваоа и сл., мерки кпи мнпгу шестп се анализираат вп
наушните истражуваоа и вп прпектните анализи, не се земени предвид бидејќи
Виница е мал град сп слаб интензитет на тпкпви.

4.2.4 ПРИБИРАОЕ НА ППДАТПЦИ ПД ТЕРЕН

За пптребите на истражуваоетп, изврщенп е снимаое на сппбраќајпт на ден
15.10.2013 (втпрник), пд 6:00-8:00 ш. (утрински врвен шас) и пд 14:00-16:00 ш.
(пппладневен врвен шас). Вп брпеоетп на сппбраќајпт ппфатени се : велпсипеди,
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мптпрцикли, патнишки впзила, лесни, средни и тещки тпварни впзила, автпбуси,
трактпри и запрежни впзила (Прилпг 1).
За снимаоетп е ангажиран пп еден брпјаш за секпја крстпсница. Ппдатпците се
прибираат рашнп и сп камера (Сл.4.4). Сп пбрабптка на видеп записите се пдреди
времетп на патуваое на најдплгата делница пд Булевар „Марщал Титп“ - меду
крстпсниците сп ул. „Партизанска“ и ул. „Браќа Миладинпвци“.

Сл. 4.4: Снимаое на сппбраќајпт сп камера
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт
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Пптребните ппдатпци за гепметриските карактеристики на секпја пд
крстпсниците се прибрани пд: ажурирана катастарска ппдлпга (щирина на кплпвпз,
растпјание меду крстпсници, агпл меду припдите), ппсета на терен (брпј на ленти,
местппплпжба на пещашки премини, сигнален план, ппставени сппбраќајни знаци).
На Сл.4.5 се прикажани припдите, лентите и растпјанијата меду крстпсниците.

Сл. 4.5: Гепметрија на истражуванипт пптег
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Виница е мал град сп релативнп еднпставна сппбраќајна и слаба сппбаќајна
пптпвареднпст. Вп врвнипт шас се измерени вкупнп 1091 впзилп за сите 8 крстпсници.
Структурата на тпкпвите, врз пснпва на пбрабптените ппдатпци, е прикажана на
Диј. 4.1.
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Диј. 4.1: Прпцентуална застапенпст на видпвите впзила
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Најзастапен вид се патнишките автпмпбили (80%), следуваат мптпрциклите сп
5%. Пстанатите видпви впзила се застапени вп ппмал прпцент. Најмалку се застапени
автпбусите (1%).
Кпнверзијата на хетерпгенипт тпк вп хпмпген е изврщена сп вреднпстите на ПАЕ
прикажани вп Таб.4.3.
Таб. 4.3: Вреднпсти на ПАЕ за различни типпви впзила
ТИП НА ВОЗИЛО
Велпсипед
Мптпрцикл
Патничкп впзилп
Автпбус
Леснп тпварнп впзилп
Среднп тпварнп впзилп
Тешкп тпварнп впзилп

ПАЕ вреднпст
0,2
0,4
1
2
1
1,5
2,3

Извпр: Smith, Ј., & Blewitt, R., TRAFFIC MODELLING GUIDELINES TFL TRAFFIC MANAGER AND NETWORK
PERFORMANCE, Best Practice, Version 3.0, Transport for London, September 2010, pp 67

Пптпваренпста на мрежата сппред припди и наспки за врвен шас, какп и типпт
на кпнтрпла е прикажана на Сл. 4.6. Сппбраќајните слики за секпја крстпсница се
прикажани вп Прилпг 2.
58

Сл. 4.6: Сппбраќајни тпкпви на истражуванипт пптег
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Вкупната пптпваренпст на мрежата вп врвен шас изнесува 1 091 впзила.
Најпптпварена е магистралната улица кпја минува низ градпт (Браќа „Миладинпвци“ –
Булевар „Марщал Титп“) сп над 200 впз/шас за секпја делница.
Емпириските мереоа на времетп и брзината на патуваое за најдплгата
(референтна) делница пд Булевар „Марщал Титп“ – меду крстпсниците сп ул.
„Партизанска“ и ул. „Браќа Миладинпвци“ се прикажани вп Прилпг 3. Сппдветнп за
секпј тип на впзилп изнесуваат:
-

за патнишки впзила 28 s и 41 km/h

-

за тпварни впзила 33,6 s и 35 km/h, и

-

за автпбуси 39,5 s и 31 km/h.
Вп Таб. 4.4 се прикажани минималните и максималните вреднпсти на времетп и

брзината на патуваое за типпвите впзила. Табелата е израбптенa врз пснпва на
емпириските ппдатпци прикажани вп Прилпг 4 .
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Таб. 4.4: Гранични вреднпсти на време и брзина на патуваое измерени пд терен

Патнички впзила

Тпварни впзила

Автпбуси

Време на патуваое
tp (s)
Брзина на патуваое
Vp (km/h)
Време на патуваое
tp (s)
Брзина на патуваое
Vp (km/h)
Време на патуваое
tp (s)
Брзина на патуваое
Vp (km/h)

Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max

19 s
38 s
31 km/h
62 km/h
23 s
42 s
28 km/h
51 km/h
37 s
42 s
28 km/h
32 km/h

Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

4.2.5 КПДИРАОЕ НА МРЕЖАТА

Прпектираоетп на мрежата се изврщи на ажурирана катастарска ппдлпга за
град Виница (Сл. 4.7).

Сл. 4.7: Ппдлпга кпристена вп VISSIM
Извпр: Катастарскп пдделение на ппштина Виница (пбрабптенп пд магистрантпт)

1)

Ппдатпци за гепметриски карактеристики

Вп Таб. 4.5 се прикажани карактеристиките на секпј припд пд псумте третирани
крстпсници кпристени при кпдираое на мрежата вп VISSIM.
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Таб. 4.5: Гепметриски карактеристики
Крстпсница
бр.
1

2

3

4

5

6

7

8

Припд

Брпј на
ленти

Ширина на
лента

Пешачки
премин

„Браќа Миладинпвци“ Запад
„Браќа Миладинпвци“ Истпк
„Плашкпвишки Пдред“
„Браќа Миладинпвци“ Запад
„Браќа Миладинпвци“ Истпк
„Тпщп Арспв“
„Кпшп Рацин“
„Браќа Миладинпвци“ Запад
„Браќа Миладинпвци“ Истпк
„Димитар Влахпв“ Север
„Димитар Влахпв“ Југ
„Марщал Титп“ Запад
„Марщал Титп“ Истпк
„Димитар Влахпв“ Север
„Димитар Влахпв“ Југ
„Браќа Миладинпвци“ Запад
„Браќа Миладинпвци“ Истпк
„Јакимпвски пат“
„Браќа Миладинпвци“
„Марщал Титп“
„Мпща Пијаде“
„Славшп Стпјменски“
Бул. „Марщал Титп“
Бул. „Марщал Титп“ Запад
Бул. „Марщал Титп“ Истпк
„Стращп Пинчур“
Бул. „Марщал Титп“ Запад
Бул. „Марщал Титп“ Истпк
„Славшп Стпјменски“
„Партизанска“

2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
1 (влез)
1 (излез)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
2 (1+1)
3 (2+1)
1 (влез)
2 (1+1)
2 (1+1)
3 (2+1)
2 (влез)
2 (излез)
2 (1+1)
4 (2+2)
4 (2+2)
2 (1+1)
2 (1+1)

3.6 m
3.6 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m
2.75 m
2.5 m
3.5 m
3.5 m
3.0 m
3.0 m
4.5 m
4.5 m
3.0 m
3.0 m
3.6 m
3.8 m
3.0 m
3.3 m
4.5 m
2.8 m
3.1 m
3.3 m
3.1 m
3.1 m
3.3 m
3.1 m
3.3 m
3.3 m
3.2 m




















X



X
X






Извпр: Израбптенп пд магистрантпт
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2)

Тип на кпнтрпла

Вп Таб. 4.6 прикажан е ппставената сигнализација за анализираните
крстпсници.
Таб. 4.6: Тип на сигнализација
Крстпсница бр.

Припд

Ппставена сигнализација

„Браќа Миладинпвци“ Запад
„Браќа Миладинпвци“ Истпк
„Плашкпвишки Пдред“
„Браќа Миладинпвци“ Запад
„Браќа Миладинпвци“ Истпк
„Тпщп Арспв“
„Кпшп Рацин“
„Браќа Миладинпвци“ Запад
„Браќа Миладинпвци“ Истпк
„Димитар Влахпв“ Север
„Димитар Влахпв“ Југ
„Марщал Титп“ Запад
„Марщал Титп“ Истпк
„Димитар Влахпв“ Север
„Димитар Влахпв“ Југ
„Браќа Миладинпвци“ Запад
„Браќа Миладинпвци“ Истпк
„Јакимпвски пат“
„Браќа Миладинпвци“
„Марщал Титп“
„Мпща Пијаде“
„Славшп Стпјменски“
Бул. „Марщал Титп“
Бул. „Марщал Титп“ Запад
Бул. „Марщал Титп“ Истпк
„Стращп Пинчур“
Бул. „Марщал Титп“ Запад
Бул. „Марщал Титп“ Истпк
„Славшп Стпјменски“
„Партизанска“
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

62

Крстпсницата 3 („Браќа Миладинпвци“ – „Димитар Влахпв“) е кпнтрплирана сп
СС. Станува збпр за временски фиксна кпнтрпла сп две фазен систем на рабпта.
Дплжината на циклуспт изнесува 60 s, времетраеое на зеленп светлп за I фаза (за
тпкпвите пд ул. „Браќа Миладинпвци“) – 41 s, за II фаза (за тпкпвите пд ул. „Димитар
Влахпв“) – 15 s. Дплжината на црвенп – жплтптп и жплтптп светлп е 2 секунди.
Зелените времиоа за пещаците се спвпадаат сп истите за мптпризираните тпкпви,
пднпснп 41 секунда за I фаза и 15 за II фаза.
Заради несппдветнптп прпектираое на светлпсната сигнализација и ппстпјаните
кпнфликти меду тпкпвите кпи резултираа сп некплку сппбраќајни незгпди, пд
ппшетпкпт на месец пктпмври 2014 гпдина, светлпсната сигнализација е исклушена.

3)

Сппбраќајни пперации и ппдатпци за управуваое

Пгранишуваоетп на брзината е ппставенп за 40 km/h спгласнп пгранишуваоетп
за град Виница. При наидуваое на впзилата пред крстпсници и при свртуваое (вп левп
или деснп) ппставени се зпни сп намалена брзина (Reduced speed areas) – сп брзина пд
20 km/h.
Прибираоетп на ппдатпците се изврщува сп креираое на јазли кпи ја ппфаќаат
целата мрежа, и ги сешат влезните делници вп мрежата (Сл. 4.8).

Сл. 4.8: Ппставенпст на јазлите за прибираое на ппдатпци
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт
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Мерните места за прибираое на ппдатпци за времетп на патуваое за
референтната делница (меду крстпсниците Булевар „Марщал Титп“ – „Партизанска“ и
„Марщал Титп“ – „Браќа Миладинпвци“ – „Мпща Пијаде“) се прикажани на Сл. 4.9.

Сл. 4.9: Лпкации за прибираое на ппдатпци за време на патуваое
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

4)

Ппдатпци за мптпризирани тпкпви

Тпкпвите се ппставуваат самп на влезните делници на мрежата. Вп пваа фаза се
дефинираат и прпцентуалнптп ушествп на видпвите впзила за секпја крстпсница
пдделнп какп и ппсакуваната брзина на движеое (Сл. 4.10).

Сл. 4.10: Ппставуваое на % учествп на впзила и ппсакувана брзина
Извпр: PTV VISSIM 6.0

Се креираат и марщрутите на движеое на впзилата кпи ги претставуваат
дпзвплените наспки на движеое пд секпј припд и брпјпт на впзила за секпја наспка
сппдветнп (Сл. 4.11).
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Сл. 4.11: Креираое на маршрути на движеое и учествп на впзилата
Извпр: PTV VISSIM 6.0

3)

Ппдатпци за пешачки тпкпви

На крстпсниците 1 (кај Автпбуска станица) и 3 (кај Градски парк) на секпј
пещашки премин се ппставени - 50 пещаци/шас за двете наспки на движеое, заради
згплеменипт интензитет на пещаци вп тие делпви на градпт. На пстанатите пещашки
припди се ппставени - 25 пещаци/шас сппред наспка.
На краевите на секпј пещашки премин се ппставени пещашки зпни, кпи се
ппврзани сп двенаспшни марщрути на движеое.
На Сл. 4.12 е претставен е пример на прпектирана крстпсница вп VISSIM.

Сл. 4.12: Изглед на прпектирана крстпсница вп VISSIM
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт
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6)

Параметри за пднесуваое на впзачите

За сите типпви на впзила се избира ппсакувана дистрибуција на брзината на
движеое пд 40 km/h (вп граници 40 – 45 km/h) сппдветнп сп пгранишуваоетп на
брзината вп град Виница (Сл. 4.13).

Сл. 4.13: Ппсакувана брзина на впзилата за некалибриран мпдел
Извпр: PTV VISSIM 6.0

Реакцијата на впзашите на жплт и црвенп – жплт сигнал на СС е ппставена
идентишнп какп при зелен сигнал, пднпснп да преминуваат преку крстпсницата, щтп и
сппдветствува сп сппбраќајната култура вп Р. Македпнија.
Пстанатите параметри за пднесуваое на впзашите пстануваат непрпменети.

7)

Параметри за типпвите впзила

При креираоетп на мпделпт, параметрите за типпвите впзила (забрзуваое,
забавуваое, максимална брзина, бпја, итн.) пстануваат стандардни (default).
Изгледпт на прпектираната мрежа е прикажан вп Прилпг 7.

4.3

Прпверка на грешки вп мпделпт

Два вида на прпверки се направени за мпделпт вп VISSIM. Првата прпверка се
прави автпматски, сп иницијализација на симулацијата. Вп кпнкретнипт слушај, се
јавија грещки: непстварливп движеое (нема кпнекција) меду два линка и
кпнфликтнипт маркер е преблиску дп кпнектпрпт. Пвие грещки се кпригирани.
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Втприпт вид на прпверка претставува визуелна прпверка на симулацијата. Вп
слушајпв се утврди дека ппстпи неппшитуваое на припритетпт меду пещашките и
мптпризираните тпкпви, преплетуваое на тпкпвите впзила заради неппставени
правила за припритет. Пвие грещки се кпригирани.

4.4

Ппчетна евалуација на мпделпт сп зададени (default) параметри

Ппшетната

евалуација

е

изврщена

сп

дпбиваое

на

резултатите

пд

иницијализација на 10 - те симулации (Прилпг 5).
Времетп на патуваое измеренп пд терен за референтната делница (пд Булевар
„Марщал Титп“) е прикажанп вп Таб.4.7 за патнишки, тпварни впзила и автпбуси.

Таб. 4.7: Време на патуваое на делница

Патнички впзила
Тпварни впзила
Автпбуси
Вкупнп прпсечнп
време на патуваое

Време на патуваое
пд терен
(s)
28,8
33,6
39,5

Време на патуваое
пд мпдел
(s)
29,8
30,4
30,5

29,3

29,8

Отстапуваое
(%)
3,5 %
9,5 %
22,8 %
1,7 %

Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Вкупнптп прпсешнп време на патуваое на делницата, измеренп пд терен,
изнесува 29,3 секунди. Вкупнптп прпсешнп време на патуваое пд мпделпт изнесува
29,8 секунди. Птстапуваоетп изнесува самп за 0,5 секунди (1,7 %). Пваа разлика е
незнашителна. Разгледуванп сппред тип на впзилп, времиоата на патуваое се следни:
1. за патнишки впзила: 28,8 s пд терен, наспрпти 29,8 s пд мпделпт. Прпцентуалнп
птстапуваое на вреднпстите - 3,5 %
2. за тпварни впзила: 33,6 s пд терен, наспрпти 30,4 пд мпделпт. Прпцентуалнп
птстапуваое на вреднпстите - 9,5 %
3. за автпбуси: 39,5 s пд терен, наспрпти 30,5 пд мпделпт. Прпцентуалнп
птстапуваое на вреднпстите - 22,8 %.
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Спгласнп дефинираната вреднпст за дпзвпленп максималнп птстапуваое пд
10% на излезните параметри пд мпделпт и емпириските (Гл.3), пптребнп е да се
изврщи калибрација самп на брзината на патуваое преку кпјащтп се дпбива времетп
на патуваое, за тпварни впзила и автпбуси.

4.5

Ппчетна калибрација

4.5.1 ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПАРАМЕТРИ ЗА КАЛИБРАЦИЈА

Врз пснпва на анализите пд претхпдните искуства, мпжната листа за избпр на
влезни параметри вп VISSIM, кпи се ппврзани сп пва истражуваое, вп прпцеспт на
калибрација и нивните граници е прикажана вп Таб. 4.8.40 Кпнешнипт избпр на влезни
параметри зависи пред сѐ пд распплпжливпста сп реални ппдатпци. Вп кпнкретнипт
слушај, влијание врз излезните резултати за времетп на патуваое има ппсакуваната
брзина патуваое на впзилата. Емпириски мереоа за пстанатите параметри пд Таб. 4.8,
не се изврщени.
Таб. 4.8: Листа на влезни параметри за калибрација на мпделпт на VISSIM
Влезни параметри
Минималнп растпјание на прегледнпст вп
пднпс на впзилптп кпе штп претхпди (m)
Максималнп растпјание на прегледнпст вп
пднпс на впзилптп кпе штп претхпди (m)
Брпј на набљудувани впзила
Минималнп растпјание на прегледнпст вп
пднпс на впзилптп кпе штп следи (m)
Максималнп растпјание на прегледнпст вп
пднпс на впзилптп кпе штп следи (m)
Прпсечнп растпјание при мируваое на
впзилата (m)
Дппплнителнп безбеднпснп растпјание (m)
Време на чекаое пред дифузија (прпмена на
лента) (s)
Минималнп растпјание на следеое (m)
Зпни сп намалена брзина (km/h)

40

Стандардна вреднпст
0
250
4
0
150
2.0
2
60
0,5
20

Otkovic, I., Tollazzi, T., Shraml, M., ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CAR-FOLLOWING INPUT PARAMETERS
ON THE MODELLED TRAVELLING TIME, Technical Gazette 20, 5(2013), pp 921
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3,75
2,50
1,24
-2,75
Ппсакуванп забавуваое
-1,25
(m/s2)
-0,85
Ппсакувана брзина (km/h)
Ппсакуванп забрзуваое
(m/s2)

Патнишкп впзилп
Тпварнп впзилп
Автпбус
Патнишкп впзилп
Тпварнп впзилп
Автпбус
40

Извпр: PTV VISSIM 6.0

Калибрацијата на параметарпт време на патуваое какп мерка за ефикаснпст
мпже да се направи сп нагпдуваое на ппсакувана брзина на впзилата (desired speed
distribution). Дијаграмите за ппсакуваната брзина за тпварни впзила и автпбуси се
прикажани на Сл. 4.14.

Сл. 4.14: Ппсакувана брзината на впзилата за калибриран мпдел
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Заради прпверка, вп пваа фаза применет е t–тестпт за тестираое на знашајнпста
на разликите на средните вреднпсти на времетп на патуваое на избраната делница пд
мпделпт и пд терен за сите типпви впзила (Таб. 4.9). Највппбишаенп нивп кпе се
кпристи за да се ппкаже дали нещтптп е дпвплнп дпбрп за да мпже да се верува вп
негп е 0,95 (95%).
Таб. 4.9: t–тест за време на патуваое на делница (фаза на ппчетна калибрација)

Патнички впзила
Тпварни впзила

t - тест
Реализирана t- вреднпст
-3.29
-0.15

Гранична - таблична t вреднпст
1.96
2.21
69

Автпбуси
Вкупнп

-1.29
-2.18

2.45
1.96

Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

t реализиран

а

  3 . 29  t (  , 0 .05 )  1 . 96

- за патнишки впзила

t реализиран

а

  0 . 15  t (16 , 0 . 05 )  2 . 12

- за тпварни впзила

t реализиран

а

  1 . 29  t ( 6 , 0 .05 )  2 . 45

за автпбуси

t реализиран

а

  2 ,18  t (  , 0 . 05 )  1 . 96

вкупнп

Кпментар: реализираните апсплутни t вреднпсти за патнишки впзила и вкупнп се
ппгплеми пд гранишните таблишни t вреднпсти (за степен на слпбпда  и нивп на
знашајнпст пд 95%)41. Пттука се заклушува дека не е испплнета нултата хипптеза:
разликите меду аритметичките средини на времетп на патуваое на делница пд
терен и пд мпделпт не се значајни. Пттука, вп прпцеспт на калибрација дпдатнп се
вклушуваат и патнишките впзила, заради дпминантнптп ушествп на ПВ (80 % - тнп
ушествп на ПВ вп тпкпт).

4.5.2 ПДРЕДУВАОЕ НА ПРИФАТЛИВИ ГРАНИЦИ НА ВРЕДНПСТИТЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

Сп тестираое на разлишни варијанти и стартуваое на ппгплем брпј симулации,
дпбиени се вреднпсти за брзината на ппединешните типпви впзила (минимални и
максимални) (Сл. 4.15).

41

Маневска, В., Впвед вп тепријата на верпјатнпст и математишка статистика, ТФБ, 2003
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Сл. 4.15: Калибрирани вреднпсти за брзина на впзилата
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Кај патнишките автпмпбили е направенп малп ппместуваое на границите сп
згплемуваое на минималната вреднпст (43-45 km/h), бидејќи времетп на патуваое вп
VISSIM e ппгплемп пткплку на терен.
Брзината на тпварните впзила е намалена, и дефинирана е вп рамки 36-38
km/h, бидејќи времетп на патуваое вп VISSIM е знашителнп ппмалп пткплку на терен
(Таб. 4.6). Сп намалуваоетп на брзината, се згплемува времетп на патуваое.
Брзината на автпбусите е дефинирана на 32-34 km/h вп пднпс на ппшетните 40 45 km/h. Тпа е така бидејќи времетп на патуваое вп спфтверпт е за 9 секунди ппмалп
пд истипт параметар измерен пд терен.

4.5.3 ППВЕЌЕКРАТНП СИМУЛИРАОЕ

Вп истражуваоетп симулираоетп е изведенп 10 пати врз пснпва на инженерска
прпценка, какп и вп кпнсултација сп странски трудпви.42 Деталите за десетте
иницијализирани симулации пд VISSIM се прикажани на Сл. 4.16.
42

Woody, T., CALIBRATING FREEWAY SIMULATION MODELS IN VISSIM, University of Washington, 2006
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Сл. 4.16: Ппвеќекратнп симулираое вп VISSIM
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

4.6

Тест на извпдливпст

4.6.1 СППРЕДБА НА СИМУЛАЦИСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ СП РЕЗУЛТАТИТЕ ПД ТЕРЕН

Вп Таб. 4.10 е прикажанп времетп на патуваое на делницата измеренп пд терен
и времетп на патуваое пд калибриранипт мпдел (Прилпг 6).

Таб. 4.10: Време на патуваое на делница вп VISSIM

Патнички впзила
Тпварни впзила
Автпбуси
Прпсечнп

Време на патуваое
пд терен
(s)
28,8
33,6
39,5
29,3

Време на патуваое пд
калибриран мпдел (s)

Отстапуваое
(%)

29,1
34,2
37,9
29,4

1,0 %
1,8 %
4,0 %
0,0 %

Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Сппред Таб. 4.10, прпсешнптп време на патуваое за сите видпви впзила пд
VISSIM и пд терен се разликува за самп 0,1 s.

72

Вреднпстите на времетп на патуваое за патнишките впзила се разликуваат за
самп 0,3 s (1 %), за тпварните впзила – 0,6 s(1,8 %), а за автпбусите – 1.6 s (4,0 %). Пва е
ппказател дека е ппстигнатп виспкп нивп на дпверливпст на мпделпт за симулација.

4.7

Валидација на мпделпт

4.7.1 ПРИМЕНА НА СТАТИСТИШКИ ТЕСТ

1)

Примена на GEH тест

Врз пснпва на услпвите за примена на GEH тестпт, дефинирани вп Гл.3, се
пценува дека вп пва истражуваое нема пправданпст пд негпва примена.

2)

Примена на t–тест

Вп пва истражуваое t–тестпт е применет за тестираое на знашајнпста на
разликите на средните вреднпсти на времетп на патуваое на избраната делница пд
мпделпт и пд терен за сите типпви впзила.
Нулта хипптеза ( H 0 ): Разликите меду аритметишките средини на времетп на
патуваое на делница пд терен и пд мпделпт не се знашајни.
Времетп на патуваое ќе биде тестиранп сп нивп на знашајнпст пд 95%, пднпснп
сп ризик пд 5%.
Резултатите пд применетипт t-тест се прикажани вп Таб. 4.11.
Таб. 4.11: t–тест за време на патуваое на делница
ПОДАТОЦИ ОД ТЕРЕН

Патнички
впзила
Тпварни
впзила

Брпј
на
впзила

Време на
патуваое
(s)

200
11

КАЛИБРИРАН МОДЕЛ

tтаблична
вреднпст

Стандарднп
птстапуваое

Брпј
на
впзила

Време на
патуваое
(s)

Стандарднп
птстапуваое

Стандарднп
птстапуваое

Реализирана
t- вреднпст

28.8

4.3

223

29.1

0.1

0.30

-0.99

1,96

33.6

6.7

7

34.2

1.2

2.07

-0.29

2,12

37.9
29.4

0.9
0.2

1.14
0.32

1.40
-0.31

2,45
1,96

4
39.5
2.1
4
Вкупнп
215
29.3
4.7
234
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт
Автпбуси

t - тест

Пд табелата мпже да се забележи дека:
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t реализиран

а

  0 . 99  t (  , 0 .05 )  1 . 96

- за патнишки впзила



t реал изиран

а

  0 . 29  t (16 , 0 .05 )  2 . 12

- за тпварни впзила



t реал изиран

а

  1 . 40  t ( 6 , 0 .05 )  2 . 45

- за автпбуси



t реализиран

а

  0 . 32  t (  , 0 .05 )  1 . 96

- вкупнп

Бидејќи апсплутната вреднпст на реализираните вреднпсти за t-прпменливите
за сите типпви впзила се ппмали пд гранишните таблишни вреднпсти сп 95 % нивп на
знашајнпст, се прифаќа нултата хипптеза H 0 . Заклушуваме сп ризик пд 5% дека
разликите меду мпделпт и спстпјбата пд терен не се знашајни и дека мпделпт реалнп ја
птсликува ситуацијата пд терен.

4.7.2 ПРИКАЗ НА ИЗЛЕЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Излезните резултати за времетп на патуваое измерени пд терен, пд пснпвнипт
мпдел и калибриранипт симулациски мпдел се прикажани на Диј. 4.2.

Диј. 4.2: Кпмпарација на времетп на патуваое
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Мпже да се забележи дека вреднпстите на времетп на патуваое пд терен и пд
калибриранипт мпдел се решиси идентишни. Сп пва се пптврдува валиднпста на
калибриранипт мпдел вп пднпс на времетп на патуваое.
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На Диј. 4.3 е прикажанп прпсешнптп време на патуваое пд терен, пснпвнипт и
калибриранипт мпдел.

Диј. 4.3: Кпмпарација на вкупнп прпсечнп време на патуваое
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

На Диј.4.4 прикажана е брзината на патуваое пд терен, пснпвен мпдел и
калибриран мпдел.

Диј. 4.4: Кпмпарација на брзина на патуваое
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Следува кпмпарација на прпсешната брзина на патуваое (Диј. 4.5).
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Диј. 4.5: Кпмпарација на вкупна прпсечна брзина на патуваое
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

4.7.3 ВИЗУЕЛНА ПРПВЕРКА НА МПДЕЛПТ

Ппсле изврщената калибрација и валидација на микрпсимулацискипт мпдел за
град Виница, изврщена е визуелна прпверка на мпделпт. Притпа, ппсебнп внимание се
ппсвети на:
-

Припритетите на пещашките и мптпризираните тпкпви

-

Ппшитуваоетп / неппшитуваоетп на светлпсната сигнализација

-

Преплетуваоетп на тпкпвите

-

Правилнптп движеое и застануваое на впзилата (преплетуваое на тпкпви,
ппставенпст на впзилата на стпп линијата).
Визуелната прпверка ппкажа правилни припритети меду тпкпвите, правилнп

движеое какп и ппшитуваое на СС.
На Сл. 4.17 прикажан е извадпк пд симулираната мрежа – сигнализирана
крстпсница. Вп Прилпг 8 се прикажани графишките прилпзи пд визуелната прпверка.
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Сл. 4.17: Визуелна прпверка на мпделпт
Извпр: Израбптенп пд магистрантпт

Мпделпт мпже да се кпристи за прпектираое на идејни рещенија, нпви мерки
за управуваое и кпнтрпла на сппбраќајпт и пстанати инженерски шекпри сп цел
унапредуваое на сппбраќајната инфраструктура вп градпт.

4.8

Дискусија на излезните резултати

Дпбиените резултати за времетп на патуваое на референтната делница пд
некалибриранипт симулациски мпдел знашителнп се разликуваа вп пднпс на
емпириските мереоа.
Најмала беще разликата вп времетп на патуваое за патнишките впзила – 1
секунда (птстапуваое пд 3,5%), а најгплема за автпбусите – 9 s (птстапуваое пд 22,8%).
Разликата вп времетп на патуваое за тпварни впзила изнесуваще - 3,2 s (птстапуваое
пд 9,5%). Дефинираната вреднпст за дпзвпленп максималнп птстапуваое на излезните
резултати пд мпделпт и пд емпириските мереоа изнесува 10% (Гл.3). Пттука, се
заклуши дека калибрираое е пптребнп да се изврщи самп на брзината на патуваое
77

преку кпјащтп се дпбива времетп на патуваое, за тпварни впзила и автпбуси. Нп, вп
фазата на идентификација на параметри за калибрација, заради прпверка, применет е
t–тестпт за тестираое на знашајнпста на разликите на средните вреднпсти на времетп
на патуваое на избраната делница пд мпделпт и пд терен за сите типпви впзила.
Истипт ппкажа пптреба пд вклушуваое и на патнишките впзила (какп пришина за тпа е
дпминантнптп ушествп на ПВ 80 % - нп ушествп вп тпкпт).
Калибрација на параметарпт време на патуваое се ппстигна сп нагпдуваое на
ппсакуваната брзина на патуваое на впзилата. Пд ппшетните 40 km/h за сите впзила
(вп граници 40-45 km/h), брзината на впзилата беще дефинирана на: патнишки впзила –
43-45 km/h, тпварни впзила – 36-38 km/h и автпбуси – 32-34 km/h.
Сп нагпдуваое на брзината, сппдветнп за сите типпви на впзила, дпбиени се и
нпви вреднпсти за времетп на патуваое пд мпделпт и тпа: за патнишки впзила – 29,1
секунда, за тпварни впзила – 34,2 s и за автпбуси – 37,9 s. На тпј нашин, разликите меду
емпириските мереоа и излезните резултати пд калибриранипт мпдел изнесуваат 1%
за патнишки автпмпбили, 1,8% за тпварни впзила и 4% за автпбуси.
Псвен кпмпарација на излезните резултати применет е и t–тестпт за тестираое
на знашајнпста на разликите на средните вреднпсти на времетп на патуваое на
избраната делница пд мпделпт и пд терен. Заклушенп е сп ризик пд 5% дека разликите
меду мпделпт и спстпјбата пд терен не се знашајни и дека мпделпт реалнп ја птсликува
ситуацијата пд терен.
Пд резултатите кпи прпизлегпа пд применетата метпдплпгија за калибрација и
валидација мпже да се заклуши дека развиенипт микрпскппски мпдел за ЦГП на град
Виница е калибриран, верпдпстпен и ппдгптвен е за негпва натампщна упптреба вп
сппбраќајни анализи, впведуваое на нпви кпнтрплни мерки и идејни рещенија за
унапредуваое на услпвите на пдвиваое на сппбраќајпт вп Виница.
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5

ЗАКЛУЧОЦИ

Примената на напредните спфтверски алатки вп сппбраќајнп – трансппртнптп
инженерствп ја унапредуваат и плеснуваат рабптата на сппбраќајните инженери и
трансппртните планери при анализа, пцена и развпј на идејни рещенија за
ппдпбруваое на сппбраќајните услпви. Нивната сѐ ппгплема примена ппвлекува еднп
мнпгу важнп пращаое, на кпе сите какп малку да ппдзабправаат, кплку тпчнп
симулацискипт мпдел ја птсликува реалнпста?
Земјите

сп

ппнапредна

наушнпистражувашка

дејнпст

пд

пбласта

на

микрпсимулациите и сппбраќајнптп мпделираое, ппсветуваат гплемп внимание на
ппстапката на калибрација и валидација на мпделите. Најшестп истражуваоата вп
литературата се пднесуваат на (1) генералните пптреби на прпцедурата за
калибрираое на мпделите, или (2) на деталнипт ппис на калибрацијата на мпделите сп
главен акцент на гплеми градски сппбраќајни мрежи и при услпви на сппбраќајнп
задущуваое.
Вп Р. Македпнија дпсега не е развиена прпцедура за калибрација и валидација
на микрпскппски симулациски мпдел без разлика на велишината на мрежата. Пттука,
вп пва истражуваое за прв пат е развиена прпцедура за калибрација и валидација на
микрпскппски симулациски мпдел вп VISSIM за мал град. Предлпжената прпцедура е
применета на студија на слушај на мрежа пд псум крстпсници вп централнптп градскп
ппдрашје (ЦГП) на град Виница. Станува збпр за мал град сп релативнп еднпставна
сппбраќајна и слаба сппбраќајна пптпваренпст (вп врвен шас се измерени вкупнп 1 091
впзилп за анализираните 8 крстпсници).
Спгласнп дефинираната вреднпст за дпзвпленп максималнп птстапуваое пд
10% на излезните параметри пд мпделпт и емпириските мереоа, пптребнп беще да се
изврщи калибрација самп на брзината на патуваое преку кпјащтп се дпбива времетп
на патуваое за тпварни впзила и автпбуси. Калибрацијата на времетп на патуваое се
ппстигна сп нагпдуваое на ппсакуваната брзина на патуваое на впзилата. Пд
ппшетните 40 km/h за сите впзила (вп граници 40-45 km/h), брзината на впзилата беще
дефинирана на: патнишки впзила – 43-45 km/h, тпварни впзила – 36-38 km/h и автпбуси
– 32-34 km/h.
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Сп нагпдуваое на брзината сппдветнп за сите типпви на впзила, дпбиени се и
нпви вреднпсти за времетп на патуваое пд мпделпт: патнишки впзила – 29,1 s, тпварни
впзила – 34,2 s и автпбуси – 37,9 s, сп щтп разликите меду емпириските мереоа и
излезните резултати пд калибриранипт мпдел изнесуваат 1% за патнишки автпмпбили,
1,8% за тпварни впзила и 4% за автпбуси.
Псвен кпмпарација на излезните резултати применет е и t–тестпт за тестираое
на знашајнпста на разликите на средните вреднпсти на времетп на патуваое на
избраната делница пд мпделпт и пд терен за сите типпви впзила. Се заклуши сп ризик
пд 5% дека разликите меду мпделпт и емпириските мереоа не се знашајни и дека
мпделпт реалнп ја птсликува ситуацијата пд терен.
Преднпстите пд изведената калибрација на мпделпт се:
-

Дпбиваое на мпдел кпјщтп реалнп ги претставува услпвите пд терен

-

Се намалува мпжнпста за дпбиваое на нереални излезни резултати

-

Мпделпт дпбива на квалитет, и

-

Врз истипт мпжат да се развиваат и анализираат идејни рещенија, без страв
дека нивната имплементација на терен ќе резултира сп ппразителни резултати.
Псвен преднпстите, ппстапката на калибрација има и свпи недпстатпци:

-

Дппплнителнп време и средства за израбптка на мпделпт, и

-

При прпмена на гепметриските карактеристики и/или средствата за управуваое
и кпнтрпла на сппбраќајпт, пптребнп е ппвтпрна калибрација на мпделпт.
Сепак, недпстатпците се незнашителни вп сппредба сп преднпстите.
Сп пва истражуваое се ппставија пснпвите за калибрација и валидација на

микрпскппски симулациски мпдели за мали градпви вп Р. Македпнија. Се птвприја
нпви наспки за прпдплжуваое на истражуваоата, и тпа за: градпви сп ппгплем брпј на
жители, кпмплексна сппбраќајна мрежа, интензивни сппбраќајни пптпваруваоа.
Истражуваоата треба да прпдплжат вп наспка на прпщируваое на параметрите кпи ќе
се мерат пд терен, какп на пр.: временските дпцнеоа, дплжината на редпт,
гплемината на заситенипт тпк, пднесуваоетп на впзашите, итн.
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Прилпг 1: Образец за прибираое ппдатпци за тпкпви на впзила
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Прилпг 2: Сппбраќајни слики

Крстпсница ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул. „Плашкпвишки Пдред“

Крстпсница ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул. „Тпщп Арспв“
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Крстпсница ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул. „Димитар Влахпв“

Крстпсница ул. „Марщал Титп“ – ул.„Димитар Влахпв“
88

Крстпсница ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул. „Јакимпвски пат“

Крстпсница ул. „Марщал Титп“ – ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул.„Мпща Пијаде“
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Крстпсница Булевар „Марщал Титп“ – ул. „Стращп Пинчур“

Крстпсница Булевар „Марщал Титп“ – ул. „Партизанска“
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Прилпг 3: Време и брзина на патуваое на делница – емпириски мереоа
Брзина на патуваое (km/h)

Време на патуваое (s)

П.А.

Т.В.

БУС

Прпсешнп

П.А.

Т.В.

БУС

Прпсешнп

41,2

35,3

30,1

40,5

28,8

33,6

39,5

29,3

Прилпг 4: Време и брзина на патуваое на делница пп впзила – емпириски мереоа
Патнички впзила
Впзилп tp (s) Vp (km/h)
1
25
47.5
2
29
41.0
3
28
42.4
4
26
45.7
5
30
39.6
6
33
36.0
7
28
42.4
8
29
41.0
9
32
37.1
10
34
34.9
11
31
38.3
12
33
36.0
13
35
33.9
14
28
42.4
15
36
33.0
16
34
34.9
17
19
62.5
18
27
44.0
19
29
41.0
20
27
44.0
21
31
38.3
22
37
32.1
23
33
36.0
24
34
34.9
25
23
51.7
26
34
34.9
27
29
41.0
28
23
51.7
29
23
51.7
30
24
49.5
31
33
36.0
32
31
38.3
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

26
24
28
31
32
34
20
33
22
31
33
29
36
32
21
24
22
23
27
29
22
30
23
24
25
22
26
24
31
32
28
23
25
27
30
26
33
32
37
30
31
25

45.7
49.5
42.4
38.3
37.1
34.9
59.4
36.0
54.0
38.3
36.0
41.0
33.0
37.1
56.6
49.5
54.0
51.7
44.0
41.0
54.0
39.6
51.7
49.5
47.5
54.0
45.7
49.5
38.3
37.1
42.4
51.7
47.5
44.0
39.6
45.7
36.0
37.1
32.1
39.6
38.3
47.5
92

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

36
29
25
26
29
31
33
26
32
29
24
20
28
34
30
31
32
23
27
25
25
24
24
25
33
24
29
23
32
33
24
20
27
30
29
26
29
27
28
26
22
25

33.0
41.0
47.5
45.7
41.0
38.3
36.0
45.7
37.1
41.0
49.5
59.4
42.4
34.9
39.6
38.3
37.1
51.7
44.0
47.5
47.5
49.5
49.5
47.5
36.0
49.5
41.0
51.7
37.1
36.0
49.5
59.4
44.0
39.6
41.0
45.7
41.0
44.0
42.4
45.7
54.0
47.5
93

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

26
33
34
35
27
24
29
28
32
31
31
33
32
35
35
24
25
30
37
29
27
33
31
32
25
27
35
33
35
32
32
29
27
31
38
30
32
31
25
34
35
27

45.7
36.0
34.9
33.9
44.0
49.5
41.0
42.4
37.1
38.3
38.3
36.0
37.1
33.9
33.9
49.5
47.5
39.6
32.1
41.0
44.0
36.0
38.3
37.1
47.5
44.0
33.9
36.0
33.9
37.1
37.1
41.0
44.0
38.3
31.3
39.6
37.1
38.3
47.5
34.9
33.9
44.0
94

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

21
36
23
28
33
31
34
33
29
34
32
22
32
27
35
29
27
32
33
30
27
26
27
24
26
30
26
24
33
22
29
24
34
23
24
33
29
26
31
22
31
38

56.6
33.0
51.7
42.4
36.0
38.3
34.9
36.0
41.0
34.9
37.1
54.0
37.1
44.0
33.9
41.0
44.0
37.1
36.0
39.6
44.0
45.7
44.0
49.5
45.7
39.6
45.7
49.5
36.0
54.0
41.0
49.5
34.9
51.7
49.5
36.0
41.0
45.7
38.3
54.0
38.3
31.3
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Тпварни впзила
Впзилп tp (s) Vp (km/h)
1
36
33.0
2
23
51.7
3
42
28.3
4
24
49.5
5
37
32.1
6
35
33.9
7
25
47.5
8
34
34.9
9
39
30.5
10
41
29.0
11
34
34.9
Автпбуси
Впзилп tp (s) Vp (km/h)
1
42
28.3
2
40
29.7
3
37
32.1
4
39
30.5
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Прилпг 5: Време на патуваое пд некалибриран мпдел
Бр. на
симулација

Временски
интервал

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Прпсек
Стандарднп
птстапуваое
Минимум
Максимум

Брпј на впзила

Време на патуваое на
делница
Прпсек П.А. Т.В. БУС
29.7
29.6 31.6 29.6
29.8
29.8 28.5 30.4
29.7
29.7 33.2 29.9
30.4
30.3 30.6 32.3
29.3
29.3 28.3 29.4
29.7
29.7 31.3 29.4
29.6
29.6 29.2 29.5
30.1
30.0 30.3 33.5
29.8
29.7 32.3 31.1
30.3
30.3 28.9 29.9
29.8
29.8 30.4 30.5

300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600

Вкупнп
148
150
149
135
129
140
133
152
141
122
140

П.А.
138
142
142
126
123
135
129
143
133
119
133

Т.В.
4
3
2
7
2
2
2
5
5
1
3

БУС
6
5
5
2
4
3
2
4
3
2
4

300-3600

10

9

2

1

0.3

0.3

1.7

1.4

300-3600

122

119

1

2

29.3

29.3 28.3

29.4

300-3600

152

143

7

6

30.4

30.3 33.2

33.5
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Прилпг 6: Време на патуваое пд калибриран мпдел
Бр. на
симулација

Временски
интервал

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Прпсек
Стандарднп
птстапуваое
Минимум
Максимум

Брпј на впзила

Време на патуваое на
делница
БУС Прпсек П.А. Т.В. БУС
7
29.6
29.2 35.3 37.1
3
29.3
29.1 34.2 37.8
1
29.3
29.1 34.3 38.6
6
29.7
29.3 34.3 39.7
5
29.2
28.9 33.0 37.0
4
29.4
29.0 36.8 37.7
3
29.4
29.1 34.0 37.3
4
29.4
29.0 33.6 38.2
4
29.3
29.0 33.6 36.9
6
29.3
29.0 32.8 38.5
4
29.4
29.1 34.2 37.9

300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600
300-3600

Вкупнп
250
240
237
242
226
223
238
218
218
252
234

П.А.
233
232
230
228
214
213
227
207
206
240
223

Т.В.
10
5
6
8
7
6
8
7
8
6
7

300-3600

12

12

1

2

0.2

0.1

1.2

0.9

300-3600
300-3600

218
252

206
240

5
10

1
7

29.2
29.7

28.9
29.3

32.8
36.8

36.9
39.7
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Прилпг 7: Изглед на прпектирани крстпсници вп VISSIM

Прпектирана мрежа на ЦГП на град Виница вп VISSIM

Крстпсница ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул. „Плашкпвишки Пдред“

99

Крстпсница ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул. „Тпщп Арспв“

Крстпсница ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул. „Димитар Влахпв“
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Крстпсница ул. „Марщал Титп“ – ул.„Димитар Влахпв“

Крстпсница ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул. „Јакимпвски пат“

101

Крстпсница ул. „Марщал Титп“ – ул. „Браќа Миладинпвци“ – ул.„Мпща Пијаде“

Крстпсница Булевар „Марщал Титп“ – ул. „Стращп Пинчур“
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Крстпсница Булевар „Марщал Титп“ – ул. „Партизанска“
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Прилпг 8: 3D изглед на микрпсимулациски мпдел

Крстпсница „Браќа Миладинпвци“ – „Плашкпвишки Пдред“

Крстпсница „Браќа Миладинпвци“ – „Тпщп Арспв“
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Крстпсница „Браќа Миладинпвци“ – „Димитар Влахпв“

Крстпсница „Марщал Титп“ – „Димитар Влахпв“
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Крстпсница „Браќа Миладинпвци“ – „Јакимпвски пат“

Крстпсница „Марщал Титп“ – „Браќа Миладинпвци“ – „Мпща Пијаде“
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Крстпсница Булевар „Марщал Титп“ – „Стращп Пинчур“

Крстпсница Булевар „Марщал Титп“ – „Партизанска“
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Ппглед на мрежата пд Истпк

Ппглед на мрежата пд Запад

108

