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АПСТРАКТ
Современиот начин на живот бара постојан пораст на мобилност и зголемување
на интензитетот на сите видови на сообраќај. Тоа резултира со зголемено оптоварување
на транспортната инфраструктура и постојани застои на патиштата. Досегашното
искуство покажува дека овие проблеми не можат лесно да се решат со изградба на нови
патишта, потпирајќи се на постоечките решенија. Новите решенија бараат сосема нов
пристап и нов концепт на организација и управување со сообраќајот.
Користење на ресурсите на информациско-комуникациските технологии денес
претставува еден од најефикасните начини за подобрување на енергетската и
еколошката ефикасност во сообраќајот. Тоа ново подрачје на надградба на класичното
сообраќајно инжењерство во научниот и техничкиот речник на сообраќајните и
транспортните инжењери се нарекува интелигентни транспортни системи (ИТС).
Реализацијата на широк спектар на услуги подразбира примена на современ
компјутерски, сензорски и комуникациски системи. Информациската технологија
овозможува многу елементи во рамките на транспортниот систем (возила, патишта,
светлосни сообраќајни знаци и сл.) да станат интелигентни со вградување на микро
чипови и сензори и овозможуваjќи меѓу себе да комуницираат безжично. На тој начин,
интелигентните транспортни системи придонесуваат за значително подобрување на
перформансите на транспортниот систем, подобро искористување на постоечката
инфраструктура, унапредување на безбедноста во сообраќајот, поквалитетна услуга во
јавниот превоз, помали трошоци во транспортот, смалување на негативното влијание врз
животната околина и сл. Централизиран и непрекинат (online) надзор врз возилата и
сообраќајните текови е клучен елемент за реализација на претходно наведените цели.
Во текот на последните децении индустријата на транспорт на стоки се соочува
со нови предизвици предизвикани од глобализацијата, либерализација на пазарите,
дерегулација во транспортниот сектор како и зголемена посветеност кон филозофија на
навремена испорака. Главна задача од секоја транспортна компанија е обезбедување на
квалитетни транспортни услуги кои треба да се извршат со што пониски трошоци.
Нивото на продуктивноста на транспортните средства во голема мера зависи од
организацијата на транспортниот процес, стапката на искористеност во возниот парк,
како и нивото на техничката исправност на возилата. И во оваа област, ИТС овозможува
развој на повеќе различни системи кои ја зголемуваат ефикасноста на работата на возен
парк, како и ефикасноста во товарниот транспорт во целина. Тука спаѓаат: систем за
следење на локација на товар; систем за резервација на простор за испорака; систем за
следење на локација и мониторинг на возило, систем за планирање на маршрути; систем
за мерење на тежина во движење; систем за превенција на незгоди итн.
Во магистерскиот труд се истражени можностите од примена на интелигентни
транспортни системи и нивното влијание врз рационализација и подобрување на
енергетската и еколошка ефикасност во товарниот сообраќај. Анализирани се
еколошките аспекти на работата на возен парк врз конкретен пример на транспортна
фирма која има имплементирано компоненти на телематски систем. За пресметување на
количината на емитувани загадувачки материи користен е модел и софтверски програм
COPERT IV.
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ABSTRACT
Modern style of life requires a permanent increase in mobility and the intensity of all
kind of traffic. This results to increased burden on transport infrastructure and constant delays
on the roads. Past experience shows that these problems can not be easily solved by building
new roads, relying on existing solutions. New solutions require a completely new approach and
a new concept of organization and traffic management.
The use of information and communication technologies today is one of the most
effective way to improve the energy and environmental efficiency in the traffic. This new area
of upgrading the classic Transport Engineering among transport engineers is called intelligent
transport systems (ITS). Implementation of the wide range of services includes the application
of modern computer, sensor and communications systems. The information technology
provides many elements within the transport system (vehicles, roads, traffic lights, etc.) to
become intelligent by embedding microchips and sensors and allowing each other to
communicate wirelessly. Thus, the intelligent transport systems contribute to significantly
improve of the performance of the transport system, better use of existing infrastructure,
improving traffic safety, quality service in public transport, lower costs in transport, reducing
the negative impact on the environment, etc. Centralized and continuous (online) oversight of
vehicular traffic flows is a key element for the realization of the above mentioned goals.
Over the last decades the industry of transport of goods is faced with new challenges
posed by the globalization, liberalization of markets, deregulation of the transport sector as
well as increased commitment to the philosophy of accurate delivery. The main task of every
transport company is to provide quality transport services to be performed by the lower costs.
The level of productivity of the vehicles largely depends on the organization of the
transportation process, the utilization rate of the fleet, and the level of roadworthiness of
vehicles. In this area, ICT enables the development of many different systems that increase the
efficiency of the fleet management, and the performance in freight transport as a whole. This
includes: traffic controlling and monitoring systems; delivery space booking systems; vehicle
location and condition monitoring systems; route planning systems; weight-in-motion systems;
crash preventing systems; driving behavior monitoring and controlling systems; freight
location monitoring systems etc.
In this thesis, explored are the possibilities of application of intelligent transport
systems and their impact on improving the energy and environmental efficiency in freight
traffic. The environmental aspects of the fleet on the concrete example of a transport company
that has implemented components of the telematic system is analyzed. For calculating the
amount of emitted pollutants, a model and the software program COPERT IV is used.
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1

ВОВEД

Континуиран и стабилен економски раст е императив на модерното доба од кој
не се одрекуваат дури и најразвиените земји, а за земјите во развој тој е од највисок
интерес. Ако се има предвид дека енергетиката е една од фундаментални компоненти на
економијата, јасно е дека таа претставува неопходен ресурс за економски и технички
развој. Енергетиката е во толкава мерка вклучена во сите гранки на стопанството и во
секојдневното живеење, така што некои индекси кои се однесуваат на неа се земаат како
мерка за достигнатото ниво на животен стандард на населението на една земја.
Од друга страна, зголемување на потрошувачката на енергија сé повеќе ја
загадуваат и дестабилизираат човековата околина исцрпувајќи ги необновливите
природни ресурси на Земјата. Последиците се видливи на секој чекор: климатски
промени (глобално затоплување), зголемување на озонската дупка, појава на кисели
дождови, исчезнување на растителни и животински видови, недостаток на чиста вода за
пиење, загадување на воздухот, водите и почвата итн. Од тие причини, еден од
најголемите предизвици на денешницата е пронаоѓање на начин како да се задоволат сé
поголемите потреби за енергија, а при тоа, загадувањето на животната средина да биде
сведено на минимум. Најефикасен начин да се задоволат овие две спротивставени цели
е рационализација на нејзиното користење што е една од клучните претпоставки на
одржлив економски развој. Заради тоа, вкупниот технолошки развој последните децении
е насочен кон решавање на два крупни проблеми: зголемување на енергетската
ефикасност и намалување на влијанието врз човековата околина.
Секторот за транспорт е значаен потрошувач на енергија. Развојот на
автомобилската индустрија доведе до огромно зголемување на бројот на превозни
средства во светот. Бројот на автомобили во последните педесет години се зголеми за
скоро десет пати. Зголемените потреби за мобилност и транспорт на стоки не може
повеќе да се реши само со физичка градба или реконструкција на сообраќајниците.
Зголемените барања за заштита на околината и сé поголемото еколошко
загадување во урбаните средини, на почетокот на деведесеттите години ja актуелизирaа
проблематиката на енергетската ефикасност во транспортот т.е. намалување на
потрошувачката на гориво и оперативните трошоци. Заради користење на фосилни
горива, сообраќајот, а посебно патниот сообраќај е одговорен за околу 25% од
глобалната емисија на јаглен диоксид. Просечен автомобил годишно испушта CO2 во
атмосферата колку што е самиот тежок.
Енергетската ефикасност денес се прифаќа како најсилен и најделотворен начин
за постигнување на целите на одржлив развој. За разлика од повеќето мерки за
смалување на загaдувањето на животната средина, рационализацијата на
потрошувачката на енергија т.е. трошење на помалку енергија за постигнување на ист
ефект има и своја економска димензија.

1.1

Предмет и цел на магистерскиот труд

Современиот начин на живот бара постојан пораст на мобилноста и зголемување
на употребата на возила во лична сопственост што резултира со зголемување на
сообраќајот и оптоварување на транспортната инфраструктура. И покрај големите
инвестиции во изградба на нови патишта и транспортната инфраструктура, застоите на
патиштата континуирано растат што резултира со намалување на безбедноста и
зголемување на влијанието врз животната средина. Досегашното искуство покажа дека
овие проблеми не можат лесно да се решат со изградба на нови патишта, потпирајќи се
1

на постоечките пристапи и решенија. Новите решенија бараат сосема нов пристап и нов
концепт.
Еден од начините за подобрување на енергетската и еколошката ефикасност во
сообраќајот е користење на ресурсите на информациско-комуникациските технологии
како надградба на класичното сообраќајно инжењерство. Тоа ново подрачје познато како
интелигентни транспортни системи (ИТС) нуди современи технички решенија и уреди
кои овозможуваат различни услуги во различни функционални области во сообраќајот
(информирање на патниците, управување со сообраќајот, превоз на товар, електронско
плаќање, јавен транспорт и др.). Централизиран и непрекинат (online) надзор врз
возилата и сообраќајните текови е клучен елемент за реализација на таа цел.
Информациската технологија овозможува многу елементи во рамките на
транспортниот систем (возила, патишта, светлосни сообраќајни знаци и сл.) да станат
интелигентни со вградување на микро чипови и сензори и овозможуваjќи меѓу себе да
комуницираат безжично. Во водечките земји во светот интелигентните транспортни
системи придонесуваат за значително подобрување на перформансите на транспортниот
систем, подобро искористување на постоечката инфраструктура, унапредување на
безбедноста во сообраќајот, поквалитетна услуга во јавниот превоз, помали трошоци во
транспортот, смалување на негативното влијание врз животната околина и сл.
Примената на ИТС апликации бара вклучување на голем број на заинтересирани страни
како што се: јавни транспортни оператори, приватен сектор, провајдерите на
информатички услуги, институциите вклучени во планирање на градовите, менаџерите
на комерцијални возила и итн.
Системот за глобално позиционирање (GPS – Global Positioning System) денес
стана основа за многу кориснички системи. Еден од нив е системот за лоцирање и
пратење на возила. Тие системи во основа се состојат од GPS уред интегриран со
безжичен предавател (GSM) со чија помош се реализира комуникација со системот за
лоцирање и пратење. GPS уредот во возилото и неговото поврзување со дигиталниот
тахограф и другите контролни уреди овозможува добивање на информации од
најразличен карактер: лоцирање на возилата во реално време, брзина на движење и
изминат пат, нивото на гориво во резервоарот и количина на потрошено гориво за било
кој период, број на вртежи на моторот, позиција на педалата за гас и др. Системот
овозможува двонасочна комуникација меѓу диспечерот и возачот преку навигациски и
GSM уреди.
За ефикасно пратење и зголемување на енергетската ефикасност на товарниот
транспорт неопходно е воведување или унапредување на постоечките системи за
управување со потрошувачката на гориво. Со следење на поединечните возила и со
примена на специјализирани софтверски програми, може да се постигне намалување на
транспортните трошоци во рамките на едно транспортно претпријатие преку
оптимизација на сообраќајните маршрути, т.н. еко-возење, намалување на времето на
чекање, контрола на движењето и употреба на возилата, значајно намалување на
злоупотреби кај возачите итн. Многу статистички анализи во светот покажале дека
таквите системи овозможуваат заштеда на гориво и преку 20% [15].
Цел на овој труд е стекнување на сознанија за можностите од примена на
интелигентни транспортни системи и нивното влијание врз рационализација и
подобрување на енергетската и еколошка ефикасност во товарниот сообраќај.
Анализирани се ефектите од воведување на современ телематски систем врз конкретен
пример на едно транспортно претпријатие во однос на потрошувачката на гориво и
емисите на издувни гасови во атмосферата. За одредување на емисиите на издувни
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гасови користена е методологија MEET [19] и еден од најмногу користени модели во
Европа за моделирање на емисиите од патниот сообраќај COPERT [20].

1.2

Композиција на трудот

Трудот е поделен во пет целини. Во првата се дадени воведните согледувања за
актуелноста на разгледуваната проблематика и значењето од примената на интелигетни
транспортни системи и информациско-комуникациската технологија во функција на
подобрување на енергетската и еколошката ефикасност во сообраќајот. Втората глава се
прикажани основните концепти на примената на интелигентните транспортни ситеми во
патниот сообраќај, нивната логичка и физичка структура како целина и составните
подсистеми, основите на системот за глобално позиционирање (GPS), улогата и
значењето на географските информациони системи (GIS) итн. Во третата глава се
претставени можностите за примена на информациско-комуникациската технологија во
товарниот сообраќај, компонентите на телематските системи кои се користата за таа
намена, потребната хардверска и софтверска поддршка. Четвртата глава се однесува на
енергетските и еколошки аспекти на товарниот транспорт. Претставени се основните
законитости на динамиката на движење на возило (отпори при движење на возилото,
вртежен момент, потрошувачка на гориво). Во однос еколошките аспекти т.е. емисиите
на издувни гасови претставена е методологија за нивно пресметување. Во петтата глава
анализирана е работата на конкретна транспортна фирма. Даден е краток опис на
возниот парк, компонентите на телематскиот систем (хардвер и софтвер). Со помош на
компјутерски програм, согласно методологијата дадена во четвртата глава, пресметани
се емисиите за издувни гасови од работењето на возниот парк во две календарски
години. На крајот, последната глава се однесува на завршните заклучоци и коментари
од добиените сознанија за можностите и начините за примена на ИТС во патниот, а
посебно во товарниот сообраќај, како и коментар за еколошките аспекти на работата на
конкретна транспортната фирма.
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ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Сообраќајот е движечка сила на економскиот развој, но станува и еден од
темелните проблеми на современиот свет кој зголемените потреби за мобилност и
транспорт на стоки не успева повеќе да ги реши само со физичка градба или
реконструкција на сообраќајниците. Во таа смисла, во последните дваесет години
направени се значајни научно-истражувачки напори во земјите на Европската унија,
САД, Јапонија и другите развиени земји, со цел да се согледаат начините за решавање
на проблемите во сообраќајот со користење на ресурсите на информацискокомуникациските технологии. Тоа ново подрачје на надградба на класичното
сообраќајно инженерство во научниот и техничкиот речник на сообраќајните и
транспортните инженери е наречено интелигентни транспортни системи (ИТС).
Постојат повеќе дефиниции за ИТС кои генерално можат да се поделат на две групи:
•

Хардверски ориентирани каде „ИТС претставува примена на компјутерски,
информациски и комуникациски технологии во сообраќајните мрежи и
транспортни единици кои вршат превоз на патници и роба“.

•

Софтверски ориентирани каде „ИТС претставува прилагодива, интелигентна
интеграција на возила, возачи и транспортни системи заради ефикасно и
безбедно одвивање на сообраќајот“.

Интензивната примена на различни компоненти на ИТС започна во
деведесеттите години на минатиот век кога и се одржал првиот светски конгрес на ИТС
(Париз, 1994 г.). Периодот на развојот и имплементацијата на ИТС е процес кој го следат
значајни промени на општественото, стопанско и техничко-технолошко опкружување
што влијае врз промената на корисничките барања. Заради тоа, имплементацијата на
ИТС треба да се набљудува како динамички процес во кој развиените земји вложуваат
големи финансиски средства за истражување и развој. На пр. Европската унија започна
амбициозен проект за развој на систем глобално позиционирање и навигација (Галилео),
во кој треба да се вложат околу пет милијарди евра и ќе се користи за развој на широк
спектар на ИТС апликации во сите видови на транспорт.
Развојот на елементите на ИТС се ставаат во рамките на заедничката транспортна
политика којашто вклучува и развој на техничката стандардизација, со цел да се
обезбеди техничко-технолошка компактност на единствениот пазар на ИТС услуги. Од
друга страна, земјите во транзиција имаат технолошки застарени елементи на
транспортниот систем. И покрај тоа, овие елементи се основа за развој и со правилно
планирање и управување, можат да го достигнат потребно технолошко ниво на развој и
вклучување во процесот на интеграција на транспортните процеси. Сепак, економските
и технолошки можности го лимитираат темпото на развој.
Техничкото јадро на ИТС е информациската, комуникациската и управувачката
технологија, и затоа сообраќајните експерти кои учествуваат во планирањето и развојот
на ИТС мора да бидат запознаени со можностите на новите технологии на нивното
функционално ниво. За успешно спроведување на функцијата на ИТС потребно е
поврзување со други учесници во информатичкиот синџир кој го поврзува
сообраќајниот транспортен систем со корисниците на системите за прибирање и
обработка на податоци, комуникациски систем за пренос на податоци, дистрибуција на
информации и користење на информации.
ИТС обезбедува информациска транспарентност, управување и подобар одзив на
транспортниот систем кој добива интелигентни атрибути. Интелигентен атрибут
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генерално се однесува на способноста за адаптивно делување во променливите услови и
ситуации каде што е потребно да се приберат доволно податоци и да ги обработи во
реално време. Иако човекот е интелигентна класични компонента на транспортниот
систем, поради неможноста од вмрежување и употреба за on-line информации, доаѓа до
чекање, одложувања, неефикасен транспорт и други штетни влијанија. Денес различни
концепти и техники на вештачка интелигенција, се користат во проектирање, развој и
имплементација на различни ИТС апликации.

2.1

Основни подрачја и услуги на ИТС

Интернационалната организација за стандардизација (ISO, International
Standardization Organization) постави пoчетна стандардизација на ИТС услугите кои се
однесуваат на патниот сообраќај. Во почетниот референтен модел за ИТС секторот се
дефинирани осум функционални области и 32 услуги (ISO TR 14.813-1 - Transport
information and control systems - Reference model architecture (s) for the TICS sector).
Дефинирани се следните функционалните области [22]:
•

Информирање на патници (Travel Information)

•

Управување со сообраќајот и операции (Traffic Management and
Operations)

•

Помош на возачи и контрола на возило (Driver Assistance and Vehicle
Control)

•

Превоз на товар и комерцијални операции на возила (Freight Transport and
Commercial Vehicle Operations)

•

Јавен транспорт (Public Transport Operations)

•

Служби за брза помош (Emergency Service)

•

Електронско плаќање (Electronic Payment)

•

Лична безбедност (Personal Safety)

Во рамките на секоја функционална област постојат одредени меѓусебно
поврзани услуги. Од страна на ISO се дефинирани вкупно 32 основни услуги меѓу кои
поважни се:
•

Патно информирање на возачот (On-trip Driver Information)

•

Лични информациски услуги (Personal Information Services)

•

Водич за маршрути и навигација (Route Guidance and Navigation)

•

Поддршка на планирање на транспортот (Transport Planning Support)

•

Управување со сообраќајни текови (Traffic control)

•

Надзор и отстранување на инциденти (Incident Management)

•

Управување со побарувачката (Demand Management)

•

Подобрување на видливоста (Vision Enhancement)

•

Автоматизирани операции на возилата (Automated Vehicle Operation)
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•

Избегнување на бочни и фронтални судари (Longitudial and Lateral Colision
Avoidance)

•

Спречување на судири (Pre-crash Restraint Deployment)

•

Автоматски надзор на безбедноста на патиштата (Automated Roadside
Safety Inspektion)

•

Управување со комерцијален возен парк (Commercijal Fleet Management)

•

Управување со јавниот превоз (Publik Transport Management)

•

Управување со возилата на брза помош (Emengency Vehicle Management)

•

Известување за превоз на опасни материи (Hazardous Materials and Incident
Information)

•

Електронски финансиски трансакции (Electronic Financial Transaction)

•

Заштита во јавниот превоз (Public Travel Security)

•

Зголемување на безбедноста на ,,ранливите“ учесници во сообраќајот
(Safety Enhancement for Vulnerable Road Users)

•

Интелигентни јазли и делници (Intelligent Junctions and Links).

Логичка и физичка архитектура на ИТС

ИТС е систем чии компоненти се комплексно испреплетени. Архитектурата на
системот е рамка во која можат да се развиваат поединечните ИТС услуги и функции
(набљудување на сообраќајот, детектирање на инциденти, поддршка во случај на
сообраќајни незгоди). Таа го дефинира начинот на поврзување на компонентите на
системот и начинот на негово функционирање како целина и врши усогласување на
функции во рамките на системот и неговите потсистеми. Системот секогаш се развива и
проектира како отворен систем.
Структурата на ИТС треба така да биде дефинирана, да ги исполни барањата од
корисничката страна, но и поставените цели кој се однесуваат на развојните планови. Од
системот се очекува да биде способен да делува без оглед на промените на оперативните,
организациски и технички услови. Основен предуслов за тоа е стандардизација на
системот од ниво на концепт до физичка имплементација.
Интегралната архитектурата на ИТС треба да се воспостави на начин неговите
компоненти да претставуваат подсистеми кои ќе ги остваруваат поставените цели, ќе го
поддржат нужниот спектар на услуги, ќе обезбедат компатибилност и интероперабилност во рамките на државата и да овозможи ширење и модернизација на
системот со прифатливи трошоци.
Логичкиот модел е основа за дефинирање на физичката архитектура, но сам по
себе е независен од имплементацијата и физичките барања (хардер и софтвер).
Логичкиот модел, пред се, ги дефинира функциите кои треба да се поддржат за да се
реализираат корисничките услуги, но и модел на размена на информации и податоци
помеѓу тие функции. На Сл. 2.1 е прикажан дијаграм на текот на податоци кој ја
дефинира логичката архитектура на ИТС.
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Услуги на
возачи и
патници

Финансиски
институции

Управување со
транзит

Барања за
приоритет

Сообраќајни
информации
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Известување

Барање и
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Сл. 2.1 Дијаграм на текови на податоци до ИТС
Извор: Ezgeta (2012)
Кај ИТС можат да се дефинираат четири системи врз основа на сличност на
нивните функции или заедничка локација:
•

Централен уред

•

Систем „Возач и патник“

•

Систем „Возило“

•

Систем „Пат“

Секој од наведените системи може понатаму да се подели на подсистеми. На пр.
централниот уред вклучува подсистем за управување со сообраќајот, управување со
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кризни ситуации, информирање на возачи и патници (Сл. 2.2). Секоја од наведените
подсистеми вклучуваат повеќе функции кои најчесто меѓу себе се зависни.
ПАТНИК
Лични информации
за патник

Далечинска
поддршка на патник

ЦЕНТРАЛЕН УРЕД
Управување со
сообраќај

Управување со
кризни ситуации

Управување со
емисија

Администрирање на
комерцијални возила

Планирање

Управивање со
транзит

Снабдување со
информациски услуги

Администрирање на
наплата

Управување со
товар и возен парк

ПАТ
Сообраќајница
Паркинг

Наплатни
места
Преглед на
комерцијални
возила

ВОЗИЛО
Приватни
возила

Транзитни
возила

Комерцијални
возила

Возила за
помош

Сл. 2.2 Структура на интелигентен транспортен систем
Извор: Ezgeta (2012)
Реализацијата на широкиот спектар на ИТС услуги подразбира примена на
современ компјутерски, сензорски и комуникациски системи. Од особено значење е
телекомуникациската инфраструктура кој има задача по пат на „пајакова мрежа“ да
испреплете стационарна компјутерска, комуникациска, сигнализациска и сензорска
опрема во објекти, надзорни и информациски пунктови и мобилна опрема во возило. Кај
ИТС може да се препознаат следните комуникациски технологии:
•

фиксни или жичани комуникации, кои ги поврзуваат фиксните терминали,

•

подвижни (мобилни) или безжични широкопојасни комуникации, кои ги
поврзуваат фиксните и мобилните терминали
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•

наменско, тесноподрачни безжични (мобилни) комуникации кои се
поврзуваат со фиксна (на пр. наплатни и надзорни места) и мобилни
терминали во возило,

•

безжични (мобилни) комуникации кои ги поврзуваат возилата меѓусебно.

Структурата на ИТС системот треба да ги земе во предвид опишаните логички и
физички модели инкорпорирани во организацискиот модел кој е прилагоден на реалниот
свет. Соодветно на тоа, структурата на ИТС може да се дефинира како целина од
следните делови:
-

Централен уред на ИТС

-

Комуникациски систем

-

Надворешен свет

Централниот уред подразбира логичко и физичко средиште на информации
(податоци) и луѓе. Централниот уред добива и праќа информации, како во однос на
сигнализациска и сензорска опрема по патишта, контролни пунктови, паркинг простори,
така и во однос на сите други (надворешни) системи кои се релевантни за работењето на
ИТС. Во однос на сите задачи кои таквото средиште мора да ги исполни, може да се
дефинираат следниве подсистеми на централниот уред (Сл. 2.3 ).
-

Информациски подсистем

-

Подсистем за контрола и управување на сообраќајот и транспортот

-

Подсистем на локација и навигација

-

Служба за информации

Информацискиот подсистем е извор и одредиште на сите податоци релевантни за
работење и делување на ИТС. Информацискиот потсистем комуницира со
надворешниот свет, со корисниците, но особено со други релевантни служби на пр. со
службата за помош, полицијата, противпожарна служба и сл. Подсистемите за надзор и
управување, за локацијата и навигација претставуваат интелигентен интерфејс кон
транспортната инфраструктура, првенствено заради надзор и управување со сообраќајот
и транспортот. Комуникациската мрежа која ги поврзува централниот уред и
надворешниот свет се темели на веќе постојната јавна телекомуникациска
инфраструктура на жичени (пр. коаксијални кабли, оптички кабли, радио врски) и
безжични (мобилни) аналогни и дигитални системи, (НМТ, GSM).
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Други релевантни
системи
Брза помош
Полиција,
Противпожарна
Одржување на пат
Пристаниште
Метео станица
Општи информации

Централен уред
Повикувачки
центар

Информациски
систем

Систем за
надзор и управ.

Систем за локација и навигација

Комуникациски
систем

Сл. 2.3 Структура на ИТС
Извор: Ezgeta (2012)
2.2.1

Информациски систем на ИТС

Информацискиот систем е физички сместен во централниот уред, а неговата
улога е прибирање на податоци кои се потребни за работа на ИТС. Податоците во
информацискиот систем се приберат од подсистемите на самиот ИТС (центар за повици,
системи за мониторинг и управување и систем за лоцирање и навигација), од
релевантните надворешни системи, од сензори и други уреди сместени долж
сообраќајницата. Овие податоци се дистрибуираат пред се кон возачите и патниците
бидејќи за нив и се наменети, но и кон останатите делови на ИТС и надворешните
системи на кои им се потребни.
Барањата кои се поставуваат за информативниот систем на ИТС ги опфаќаат
барањата кои се однесуваат на неговите корисници и оние кои се однесуваат на самиот
систем. Можат да се наведат неколку основни барања:
•

Информацискиот систем треба да го обезбеди „рбетот“ за конфигурација,
имплементација и интеграција на информациски сервиси преку која на
корисниците на транспортните средства ќе им се овозможи сигурна, точна и
навремени информации потребна за патување.
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•

Системот треба да биде флексибилен односно мора да овозможи воведување
на нови информациски услуги на едноставен начин и да овозможи
интеракција со надворешните системи кои можат да бидат извор за
информации. Информацискиот систем исто така треба да има можност за
воведување нови технологии и инфраструктура, како и да се обезбедат и
прифатливо ниво на интеграција и континуитет во работата.

•

Системот треба да обезбеди непристрасно давање на информациски услуги,
односно треба да содржи информации кои се однесуваат на широк
демографски сегмент на општеството (стари лица, лица со инвалидитет, лоши
финансиски прилики и итн.) и на различни географски подрачја (урбани,
рурални, подрачја со топла и ладна клима),

•

Системот треба да обезбеди средства за лесен пристап до информации.

Со оглед на видот на информацијата која ја содржи, информацискиот систем
може да се подели на следните подсистеми:
•

подсистем за патишта и управање со паркирање

•

подсистем возило

•

подсистем возач и патник

•

подсистем за наплата на патарина

Подсистем за патишта. Потсистем патишта е дел од информативниот систем на
ИТС кој ги содржи сите податоци за карактеристики на патишта во некоја област. Овие
податоци се собираат во соодветни уреди разместени долж сообраќајницата, како што
се камери, детектори на кривини, мерачи на нагорнина на патот и сл. Подсистемот
патишта, како дел од информативниот систем, му овозможува на возачот достапни
информации за патишта каде што имаат намера да патуваат, како што се места со опасни
кривини, нагорнина на патот, места на вкрстување на пат и железнички пруги, места
каде се наплаќа патарина и сл. Таквите податоци се од суштинско значење за возачите
при планирање на маршрути, а самиот факт дека располага со нив ја зголемува
безбедноста на патувањето. Освен што се дистрибуираат кон возачите, овие податоци се
достапни и за системот за контрола на сообраќајот.
Подсистем за управување со паркирање
Подсистем за управување со паркирање чија структура содржи информации за
моментално расположливи места за паркирање и цената за паркирање на паркинг
просторот. Прибирањето на овие информации го овозможуваат соодветни уреди со кои
мора да бидат опремени паркиралиштата. Овој дел на информациски систем му
овозможува на возачот, пред да пристигне во некој град, аеродромот, да располага со
информација каде може да го паркира возилото. На возачите овие информации им се
достапни преку системот на давателот на информациски услуги кои информациите ги
дистрибуира кон возачите преку радио врска, преку информативни табли поставени по
должина на сообраќајницата или на некој друг начин. Информациите за состојбата на
паркинг просторот се важни за управувањето и се дистрибуираат и кон системот за
управување на сообраќајот.
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Подсистем возило
Ги обединува сите информации кои им се потребни на возачите додека
управуваат со возилото. Овие информации се однесуваат на состојбата на патот,
сообраќајни задушувања, метеоролошки услови и други известувања кои возачите ги
добиваат преку AM/FM радио приемник сместен во возило. Овој подсистем подразбира
и хардверска и софтверска поддршка потребна за давање услуги на возачите. Се работи
за услуги на водење по должина на маршрутата кои се темелат на GPS систем, услуги за
предупредување на возачите за можност за судир со некој објект на патот и услуга на
надзор на возачката способност на возачот за управување со возилото со што возачот се
предупредува за потенцијалната опасност. Тука спаѓа и услугата за подобрување на
видливоста која му овозможува на возачот подобро да го види објектот на патот при
лоша видливост (поради лошо време, ноќно возење и сл.). Се работи за инфрацрвени
сензорски систем кој создава слика на екранот сместен во возило. Подсистемот возило
вклучува и хардверско/програмски интерфејс кон опремата и уредите кои се сместени
некаде во опкружувањето на возилото. Тоа се, на пр. интерфејс кон системот за давање
на информациски услуги, кон системот за наплата на патарина или паркинг и кон други
системи.
Подсистем возач и патник
Потсистемот наменет за информирање на возачот опфаќа комуникациска и
информациска инфраструктура која овозможува прибирање на податоци за состојбата
на сообраќајниците и информирање на возачот. Овој потсистем ги опфаќа следните
функции:
•

Прибирање на информации,

•

Анализа на сообраќајното задушување,

•

Известување на патот преку знаци со променливи пораки,

•

Информации за возачот пред поаѓање на пат,

•

Информации на возачот за време на возење,

•

Обработка на инциденти.

Прибирањето на податоците го извршуваат детектори сместени на патот.
Детекторите овозможуваат следење на три клучни величини: проток, брзина и густина.
Анализата на сообраќајно задушување ја изведуваат системи за надзор на сообраќајот.
Сите релевантни податоци за состојбата на патиштата на возачите им се достапни преку
знаци со променливи пораки, информации пред поаѓање на пат или информации за
време на возење.
Подсистем за наплата на патарина
Подсистем за наплата на патарина го сочинуваат два ентитета: потсистем за
наплата на патарина и потсистем за управување со наплатата за патарина кој
хиерархиски е на повисоко ниво.
Подсистемот за наплата на патарина е сместен во наплатни куќички, а задача му
е да го осигура интерфејс преку кој корисниците ќе можат да платат патарина без
посредување на оператор. Интерфејсот треба да овозможи преку кредитна картичка да
се провери идентитетот на корисникот и плаќање на износот за патарина.
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На сличен начин може да се реализира и плаќање на патарина за товарни возила
како и плаќање на паркиралишта. Сите податоци кои се однесуваат на плаќање на
патарина се во рамките на подсистем за управување за наплата на патарина. Износот на
патарина зависи од видот на делницата должината и густината на протокот на
сообраќајниот ток, а ги одредува државниот орган овластен за наплата на патарина.
2.2.2

Систем за локација и навигација

Системот за локација и навигација е еден од темелните компоненти на
телематскиот системи на патниот промет. Овој систем овозможува одредување на
положбата на сите возила чија положба се следи, односно локацијата на тие возила на
патната карта, а исто така и далечинско следење и управување.
Барања кои системот за локација и навигација треба да ги задоволи се:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интегрираност на системот за локација и навигација и радиолокациски системи
со цел да се постигне, што поефикасна работа на целокупниот систем
Висока сигурност и точност на системот, без оглед на атмосферските и други
влијанија
Можност за непосредна следење и локација на возила со визуелни и податочни
презентација на мапа на екран во централниот уред, каде е прикажан статусот
на сите следени возила
Можноста за далечинско набљудување и управување преку личен или преносен
компјутер
Можност за брз и сигурен пренос на слика дисплеј или екран, надзорниот
компјутер на службите во други пунктови
Можност за водење на возило по одредена маршрута
Можноста за водење на возила по патишта ,,минимална цена“
Постоење на радиокомуникациски системи или некој друг безжичен систем кој
ќе ги извести возачите на местата каде има задушување на сообраќајот или
оштетување на патот
Поврзаност со јавната телефонска мрежа, фиксните и мобилни, приватни и
локални телекомуникациски системи
Поврзаност со другите јавни системи (итна помош, полиција, противпожарна,
судство, мереоролошки центар, општи информации) преку соодветен интерфејс
за комуникација
Давање на услуги за локација и навигација на други заинтересирани институции

Барањата кои се однесуваат на локација на возилата се остваруваат со самата
изведба на системот преку основниот модул на системот за локација и навигација. За да
се остварат дополнителни барања потребно е возачот да се упати на што подобар избор
на саканиот пат и да му понуди алтернативна маршрута во случај на изненадни
ситуации. Квалитетот на алтернативен пат не треба да биде полош од квалитетот на
главниот пат, или алтернативен пат не треба да биде многу подолг. Позитивни или
негативни искуства на возачите после употребата на алтернативен пат директно се
одразува на спремноста на возачот на следење на додатни услуги. За таа цел, на возачите
им се нудат дополнителни информации со радиокомуникациска инфраструктура или
знаци со променливи пораки.
За да се управува некое возило т.е да се води кон однапред одредена цел,
неопходна е комуникација помеѓу центарот за локацијата и навигација и возилото која
најчесто се остварува преку радио комуникацискиот систем. На почетокот на патот
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возачот ја впишува целта. Врз основа на постоечката локација која ја дава GPS
приемникот и дигиталната мапа, навигацискиот сметач го пресметува најдобриот пат.
Проблем на водење на возила по минимална цени се решава со употреба на
модулот за планирање на маршрутата. Развиени се многу алгоритми за планирање на
маршрути вклучувајќи и алгоритам на најкратка патека, хеуристичка пребарување,
двонасочна патека и сл. Различни се факторите кои влијаат на водењето: далечина,
времето поминато на пат, брзината на патување, број на свртувања, број на семафори и
динамички информации на сообраќајот. Некои возачи може да преферираат најкраткото
растојание, други најкратко време и сл. Затоа, проценката на параметрите на патувањето
од почетна до крајна точка се врши на начин како би се минимализирале трошоците на
самото патување. Ова се постигнува со примена на методи минимална цени.
Радиолокациските системи се поделени во две групи: земски и сателитски.
Меѓутоа, сите истражувања во перспектива ги напуштаат земските радиолокациски
системи и се префрлаат на сателитски радио системи, бидејќи обезбедуваат покриеност
на подрачјето каде земските системи не се достани.
Главни се три видови на сателитски системи: геостационарни (geosynchronous GEO), сателити сместени ниско во орбита (low earth orbit - LEO) и конвенционални
сателити сместени нешто повисоко во орбитата (medium earth orbit - MEO). GEO
сателитите орбитираат приближно на 41326 km над екваторот. Во синхронизација се со
ротацијата на замјата и остануваат приближно на иста локација во однос на површината.
Бидејќи овие сателити се подалеку од земјата потребни се релативно високи антени.
LEO сателити орбитираат многу ниско - приближно 500-1500 km над Земјата. Не се
ограничени на екваторијалната орбита, а имаат кружна или елиптична орбита.
Сите комуникациски сателити имаат транспондери, примопредаватели со
автоматски предавање на сигнал. Транспондери кои се насочени кон Земјата се користат
за постигнување на прием на сигнали од земски станици, uplink. Овие сигнали се
пренесуваат до оддалечените приемни станици на Земјата, downlink. Најчесто
употребени сателитски системи се NAVSTAR/GPS и GLONASS.
Систем за глобално позиционирање (Global Positioning System - GPS) е
сателитски базиран навигациски систем кој користи констелација од 24 сателити за
одредување на точна локација било каде на или во близина на Земјата. Иако оригинално
проектиран за воени потреби, набрзо стана јасно дека е корисна неговата примена во
многу области од цивилниот живот. Конфигурацијата на овај систем се состои од три
различни сегменти (Сл. 2.4):
•

Вселенски сегмент (сателити кои кружат околу Земјата)

•

Контролен сегмент ( Станици позиционирани на земјиниот екватор за
контрола на сателитите)

•

Кориснички сегмент
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Вселенски сегмент

Кориснички сегмент
Управувачки сегмент

Главна управувачка станица

Управувачки станици

Земски антени

Сл. 2.4 Конфигурација на GPS
Извор: Gupta (2013)
Вселенскиот сегмент се состои од 24 сателити кои кружат околу Земјата на
растојание од приближно 20000 км. на секој 12 часа. Тој е така проектиран да секогаш
постојат најмалку четири видливи сателити во било која точка на површината на Земјата
и во било кое време. Секој сателит има повеќе многу прецизни атомски часовници кои
работат на основна фрекфренција од 10,23 МНz. Овие часовници се користат за
генерирање на два носачки кодирани сигнали кои константно се емитираат од
сателитите на фрекфренција од 1575,42 МНz и 1227,60 МНz.
Контролниот сегмент го сочинуваат една главна контролна станица, пет пратечки
станици и четири земски антени распоредени на пет локации блиски до екваторот.
Контролниот сегмент ги прати сателитите, ги ажурира нивните орбити и ги
синхронизира нивните часовници. Следна важна функција е одредување на орбитите на
секој сателит и предвидување на нивната патека во наредните 24 часа. Тие информации
се пренесуваат до секој сателит, а потоа се емитираат од него. Тоа му овозможува на
секој GPS приемник да знае каде може да очекува да пронајде сателит.
Корисничкиот сегмент го сочинуваат сите оние кои користат GPS приемник за
прием на GPS сигнал за одредување на својата позиција и/или време. Типична примена
во корисничкиот сегмент се за копнена навигација, лоцирање на возила, поморска
навигација, геодезија, контрола на машини и т.н.
Постојат повеќе различни методи за добивање на позиција со користење на GPS.
Употребениот метод зависи од бараната точност и типот на GPS приемникот. Воглавно
техниките за добивање на позицијата можат да се поделат на три основни класи:
•

Автономна навигација

•

Диференцијално фазно позиционирање

•

Диференцијално корегирано позиционирање.
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Автономна навигација
Ова претставува наједноставна техника на употреба на GPS приемник за
моментално добивање на позиција, висина и /или точно време. Добиената точност е
подобра од 100 m (обично 30 - 50 m) за цивилни корисници и 5 - 15 m за воени
корисници. Приемниците кои се користат за оваа намена се обично мали преносливи
уреди. Секој GPS сателит непрекинато праќа пораки кои содржат тековно време на
почетокот на параметрите за пресметување на локацијата на сателитит и општата
состојба на системот. Сигналот патува низ просторот со брзина на светлината.
Приемникот го користи времето на пристигнување за да го пресмета растојанието до
секој сателит, од каде што ја детерминира позицијата на приемникот користејќи
геометрија и тригонометрија. GPS приемникот ја пресметува нивната местоположба,
(позиционирање) брзина, правец и време. Најмалку четири сателити се потребни за
одредување на позицијата, бидејќи на процесот му е потребно пресметување на четири
променливи: просторна позиција (X,Y,Z) и време. Врз сателитското позиционирање
влијаат различни фактори кој имаат ефект врз квалитетот на позиционирањето. Врз
точноста влијаат следните фактори:
•

Атмосферски влијанија. Сателитскиот сигнал кој поминува низ јоносферата
може да биде забавен заради ефект кој е сличен на рефракција на светлината
низ стаклен блок. Густината на јоносферата е под влијание на сонцето и е
изразен преку ден кога Сонцето го зголемува својот ефект врз јоносферата.
Водената пареа исто така може да влијае врз GPS сигналот. Овие атмосферски
доцнења предизвикуваат грешка при пресметувањето на растојанието бидејќи
влијаат на брзината на простирање на сигналот.

•

Точност на сателитски часовници. Иако овие часовници се многу точни,
ниеден часовник не е апсолутно прецизен. Контролниот сегмент на GPS
системот ги прати овие часовници и може да корегира било какво
регистрирано отстапување.

•

Ефект на рефлексија. Повеќекратна рефлексија се јавува кога антената на
приемникот е позиционирана блиску до некоја голема рефлективна површина
(езеро, зграда). Сателитскиот сигнал не доаѓа дирекно во антената туку се
рефлектира од близок објект и во антената креира погрешно мерење. Ваквата
рефлексија може да се редуцира со користење на специјални GPS антени кои
ги спречуваат сигналите од ниските висини да стигнат до антената.

Сателитски орбити. Сателитите се позиционирани во многу прецизни орбити,
сепак мали промени на орбитите се можни поради гравитационите сили.
Диференцијално фазно позиционирање
Диференцијалниот фазен GPS воглавно се користи за премер во геодезија каде се
бара висока точност на позиционирањето (5-50 mm). Техниките кои се користат се
разликуваат од претходно пишаните и вклучуваат статистичка анализа. Оваа техника
значи дека минимално два GPS приемници се користат истовремено. Референтниот
приемник е секогаш позициониран во точка со фиксни или познати координати. Другиот
приемник познат како Rover приемник, слободно се движи наоколу. И тука се користи
истиот принцип за одредување на растојанијата до сателитите како и кај другите
техники, но разликата е во начинот како тие растојанија се пресметуваат.
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Диференцијално корегирано позиционирање
Многу од грешките кој влијаат на мерењето на оддалеченоста до сателитите
можат комплетно да се елиминираат или барем значајно да се намалат со користење на
диференцијална мерна техника. На тој начин се зголемува точноста на позиционирањето
на 2 - 3 m, овозможувајќи примена во многу области. Корекција на позиционирањето се
реализира со поставување на референтен приемник монтиран на позиција со познати
координати. Бидејќи се наоѓа на позната позиција, овај приемник може многу прецизно
да одреди колкави се растојанијата до различни сателити. Врз основа на тоа може да се
пресметаат разликите помеѓу пресметаните и измерените растојанија до сателитите.
Овие разлики (корекции) референтниот приемник понатаму ги емитира преку радио
линк. Овие сигнали ги прима Rover приемник кој ги користи за корекција на
пресметаните растојанија до сателитите. Оваа постапка му овозможува далеку поточно
пресметување на позицијата отколку користење на некорегирани мерења на растојание.
Секој систем за лоцирање и навигација е направен од повеќе модули од кои секој
извршува одредена функција. Одреден систем може да се состои од сите или само од
некои модули, што зависи од намената на системот и предвидената цена на чинење.
Основни модули на системите за локацијата и навигација:
•
•
•
•
•
•

2.2.3

модул база на податоци на дигитална мапа
модул за позиционирање
модул за позиционирање на дигиталната мапа
модул за управување, со маршрута
интерфејс човек - сметач
модул за безжична комуникација
Систем за надзор и управување

Системот за надзор и управување е дел од ИТС кој се однесува на собирање и
анализа на информациите поврзани со постоечката состојба на сообраќајот на
патиштата. Систем за управување е дел од телематскиот систем кој користи информации
добиени од системот за надзор и врз основа на овие информации, одлучува за промените
кои ќе се случат во транспортен систем. Системот за надзор и управување овозможува
на најдобар можен начин да се зголеми искористеноста на транспортните капацитети,
овозможувајќи непрекинат проток на сообраќај и навремено да одговори на инцидентни
ситуации на патиштата.
Барања кои се поставуваат на систем за надзор и управување во сообраќајот се:
•
•
•

•
•

Управување со транзитни возила, управување со возен парк и управување со
комерцијални возила
Управување со средства за јавниот превоз и управување со меѓународниот
транспорт
Поддржување на комуникацијата меѓу сензорите за следење на сообраќајот и
центарот за надзор и управување, комуникации на центарот за набљудување и
управување со показни системи и специјални служби со користење на соодветни
комуникациски мрежи,
Управување и надзор над сензори кои се сместени во одреден дел на патната
сообраќајница, поради евидентирање на бројот на возила, брзината на возилата
и.т.н.
Управување со показни системи кои се поврзани со дојава на инцидентни
ситуации на патиштата,
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•
•

Поврзување на центрите за надзор и управување сместени на голем број на
локации со главниот центар за надзор и управување
Овозможување на брза и ефикасна комуникација на центарот за надзор и
управување со специјални служби, меѓусебна комуникација на главниот и
локалниот центар за надзор и управување

Основниот концепт на системот за надзор и управување базира на анализа на
информациите кои ја опишуваат моменталната состојба на сообраќајот на патиштата и
информациите кои се испраќаат од системот за надзор и управување кон сообраќајот.
Информации кои ја опишуваат моменталната состојба на патиштата:
•
•
•
•
•

Интензитет на сообраќајот,
Временски услови во кои се одвива сообраќајот,
Инцидентни ситуации на патиштата,
Квалитет на патишта, можни дефекти,
Информации за распоредот на возење на средствата за јавен транспорт.

Интензитетот на сообраќај го прикажува бројот на возила кои моментално се
наоѓаат на сообраќајната мрежа. Интензитетот на сообраќајот е исклучително важна
информација, бидејќи е показател на состојбата на сообраќајот на патиштата.
Интензитетот на сообраќај е величина која варира за секој пат поединечно и на системот
за надзор и управување му се поставува барање за пратење на интензитетот на
сообраќајот на што поголем број сообраќајници крстосници, а особено оптоварени
сообраќајни пунктови. Ова особено се однесува на урбаната средина каде сообраќајната
мрежа е посложена во однос на сообраќајната мрежа во руралните средини, автопатишта
и магистрални патишта. На поедини сообраќајни сегменти битна е и информацијата за
брзи возила. Интензитетот на сообраќај е важни информации за управување на
транзитен сообраќај, возила на јавен превоз и возила на специјални служби.
Временските услови се специфични за поедини делници од сообраќајната мрежа.
Информацијата за временските услови се однесуваат на количество врнежи,
температура, евентуална појава на мраз и магла на поедина делница. Инцидентни
ситуации подразбираат преоптеретеност на патиштата поради преголем број на возила,
метеж на патиштата, застој на патишта, поради местимично застанување на сообраќајот
на патот, суспензијата на сообраќај и сообраќајната незгода. Информации за инцидентни
ситуации е клучен фактор за систем за надзор и управување на сообраќај, бидејќи врз
основа на добиени информации за инцидентни ситуации се управува со сообраќај.
Условите на патот во смисла на квалитет на патишта, исто така, е информација од
исклучително значење, при што е потребно да се предвиди евентуална оштетување на
патот, работи на патот поради кои сообраќајот ќе биде забавен или спречен.
Врз основа добиени и обработени податоци за состојбата на патишта системот за
надзор и управување обезбедува повратна информации према сообраќајната мрежа, и на
тој начин се обавува регулација на настанати инцидентни ситуации. Информациите кои
се проследуваат од системот за надзор и управување се:
•
•
•
•
•

Информации за задушување на сообраќајот
Информации за незгоди
Предупредување за проодност на патишта
Информации до специјални служби (полиција, брза помош противпожарна,
влечна служба)
Информации до мобилни тимови во врска со дефект на самиот систем
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•
•

Информации за транзитен сообраќај
Информации за возилата во движење.

Сензорски систем е подсистем на системот за надзор и управување и се наоѓа на
патиштата кои треба да се надзираат и управуваат. Барањата кои треба да ги исполнат
сензорите се веродостојност, точност, независност од временските услови, можност за
поврзување на фиксна и безжична мрежа. Можноста за поврзување на безжична мрежа
бараат сензорите да имаат посебно батериско напојување. Сензори на одредена делница
на патот се поврзани со далечинска процесорската единица RPU (Remote Processor Unit).
RPU е поврзан со централниот дел на системот за надзор и управување по пат на
комуникациска мрежа. Сензори кои најчесто се користат во денешните системи се
детектори кои работат на принципот на индуктивни јамки. Такви детектори се вградени
над површината на патот. Детекторите го регистрираат поминувањето на поедини
возила и служат како бројач на возила на патот. Во зависност од користените апликации
се користат различни технологии на сензори. Технологии кои денес се користат се:
ултразвучни сензори, микробранови сензори, инфрацрвени пасивни сензори, активни
инфрацрвени сензори, ласерски радарски сензори, видео сензори.
•

•

•

•
•

Ултразвучни сензори се компактни уреди за лесна инсталација. Недостаток на
ваквите сензори е осетливост на температурни промени и воздушни
турбуленции.
Микробранови сензори се отпорни на промените на временски влијанија,
директно ја мерат брзината на возилото, но не може да го детектираат запреното
возило.
Пасивни инфрацрвени сензори можат да бидат поставени на поголемо растојание
од возила во случај на магла отколку останатите сензори, но се осетливи на дожд
и снег.
Активни инфрацрвени сензори се погодни за магловити временски услови, но се
чувствителни на временските промени
Видео сензорите овозможуваат најдобро управување на сообраќајот во
инцидентни ситуации.

Еден сензор може да следи поголем број на линии во сообраќајот и да даде низа
други податоци за состојбата на сообраќајот. Критична ситуација на видео сензори се
неповолни временски услови, кога е намалена видливоста, можноста на сензорот не
регистрира возило поради поголем број на возила на патот.
Показните системи се користат за прикажување се информациите кои доаѓаат од
системот за надзор и управување. Показните системи вклучуваат систем на светлосна
сигнализација, информативни табли за испишување предупредувања на патот и системи
вградени во возилото. Наједноставниот начин на управување со сообраќајот во урбаните
средини е управување со користење на систем на светлосна сигнализација во
сообраќајот. Системи вградени во возилата можат да бидат: говорни информациски
терминали, графички информациски терминали, графички информациски терминали за
позиционирање, терминал за динамичко водење на возилата.
Поврзувањето на сензорските системи и показните системи на патишта со
центарот за надзор и управување со сообраќајот се извршува со помош на
комуникациска мрежа. Условот кој се поставува на комуникациската мрежа се однесува
на поддржување на комуникациските сензорски системи на патиштата и показните
системи со центарот за надзор и управување и комуникација со специјални служби и
други служби кои не се во директна врска со системот за надзор и управување (разни
информациски центри). Информации кои се испраќаат преку комуникациската мрежа
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бараат посебни протоколи, бидејќи потребата за комуникација во реално време е доста
изразена. Како резултат на тоа се јавува потребата за отворени стандарди за
комуникација во интелигентните транспортни системи што доведува до дефинирање на
NTCIP стандарди (National Transportation Communications for ITS Protokol). NTCIP e
стандардот усвоен во Америка, но е усвоена за меѓународна употреба. Освен протоколот
за комуникација и комуникациска мрежа дефинирани се и сите други делови на
транспортениот систем. Освен комуникацијата помеѓу сензорските и показните систем
со центарот за надзор и управување, потребата за комуникација со центарот за надзор и
управување пројавуваат и возилата, патници и персонал задолжен за одржување на
системот на терен. Така, се поставува барање за осигурување на можноста за далечински
пристап на услугите од центарот за надзор и управување од страна на самите патници,
и возила во движење. Најчесто решение за комуникациска мрежа за наведените
комуникации се безжичните системи и тоа јавна GSM мрежа.
Системот за надзор и управување користи апликации за инцидентни ситуации,
апликации за управување со транзитни возила, апликации за управување со возен парк,
апликации за управување со сообраќајот на јавен превоз и апликации за управување на
за меѓународен јавен превоз. Центар за надзор и управување е централниот дел на
системот за надзор и управување. Од него се врши координација на комуникациите со
други делови на системот и обработка на податоците за состојбата на патиштата, се
донесуваваат одлуки на акциите кои треба да се преземат при инцидентни ситуации и
врши надзор на системот за надзор и управување. Центар за надзор и управување мора
да ги исполнува условите за комуникација со сензорски систем на патот, показните
системи во патиштата и возилата во движење, патниците, персонал за одржување на
системот на терен и други центри за надзор и управување.

2.3.

Комуникациски систем

Комуникацискиот систем на ИТС ги поврзува деловите на транспортниот систем
и овозможува развој, воведување и ефективна примена на широк спектар на кориснички
услуги во интелигентните транспортни системи. Овај комуникациски систем мора да
исполни неколку барања кои се поставуваат од системот:
•
•
•
•
•
•
•
•

Да овозможи пренос на различни типови на комуникациски пораки (говор,
податоци, слики, видео и тeлеметриски сигнали);
Да овозможи нивна примена кој различни видови на терминали;
Да обезбеди комуникација помеѓу централниот уред и подрачните служби,
односно со мобилни служби на терен;
Да обезбеди комуникација со службите кои се од посебен интерес, како што се
полиција, брза помош, противпожарна служба, истражен суд, одржување на
патишта, метеорологија и др. служби;
Да се осигура широко географско подрачје покривајќи што поголема урбана,
рурална и недостапна област (ова барање се применува на подвижни
комуникации)
Да обезбеди пренос на информации од сензори инсталирани на патиштата кон
централниот уред;
Да овозможи управување со опремата за пренасочување на сообраќај, што се
наоѓа покрај патот во случај на неможност за одвивање на сообраќајот,
Да осигура висок квалитет на услугата и заштита на доверливи информации.
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Сите решенија на комуникацискиот систем на ИТС може да се поделат на четири
основни категории:
•
•
•
•

Стационарни (жичени) комуникација кои овозможуваат комуникација помеѓу
неподвижните елементи на инфраструктурата на ИТС;
Широкоподрачни подвижни (безжични) комуникации кои овозможуваат
комуникација помеѓу возилата и неподвижните елементи на комуникациската
инфраструктура на пошироко подрачје;
Тесноподрачни подвижни (безжични) комуникации кои овозможуваат
комуникација помеѓу возилата и комуникацискиот елемент кои се наоѓаат по
должината на патот;
Комуникација помеѓу возилата.

Централниот уред е главно средиште на интелигентниот транспортен систем и
тој ги вклучува: систем на надзор и управување, информациски систем, систем на
локација и навигација и повикувачки центар. Освен централен уред, транспортниот
систем содржи и два подсистеми. Еден е подсистем возило, друг подсистем е патишта.
Централниот уред е поврзан со подсистем возило и подсистем патишта по пат на
комуникациски систем. Главна задача на комуникацискиот систем е пренос на сите
информации од подсистем возило и патишта кон централниот уред. Исто така,
комуникацискиот систем има задача на пренесување информации од централниот уред
до крајниот корисник кои се наоѓа во потсистем возило и подсистем патишта.
Централниот уред има можност за комуникација со другите системи кои се од значење
на транспортниот систем, како што се брза помош, полиција, пожарникари...
Денес постојат повеќе комуникациски системи кои можат да ги исполнат
барањата кои се поставуваат пред комуникациските системи на ИТС. Исто така се
развиваат и нови комуникациските технологии кои ќе овозможат воведување на нови
услуги во интелигентни транспортни системи. Сите решенија на комуникацискиот
систем кај интелигентни транспортни системи може да се поделат на четири главни
групи: стационарни комуникации, широкоподрачни подвижни комуникации,
тесноподрачни подвижни комуникации и комуникација помеѓу возилата.
Стационарни комуникации овозможуваат комуникација помеѓу централниот
уред и поедини делови на подсистем патишта. Со помош на стационарен комуникациски
систем кој се наоѓа во централниот уред може да се прибираат информации за состојбата
на патиштата, кој ја генерираат сензорите кои се поставени по должината на патиштата.
Исто така системот за надзор и управување кој се наоѓа во централниот уред, по пат на
стационарни комуникација, може да управува со опремата за пренасочување на
сообраќајот и на тој начин да го регулира сообраќајот. Стационарните комуникации
овозможуваат меѓусебна комуникација на поедини системи на централниот уред,
односно комуникации помеѓу овие системи и позивниот центар кои се наоѓаат во
централниот уред. Со што се овозможува да секој систем во внатрешноста на
централниот уред да собира, обработува и праќа информации на други системи кои се
наоѓаат во централниот уред. На тој начин се постигнува подобра координација на
целиот систем со што се зголемува ефикасноста на делување на централниот уред.
Стационарните комуникации вклучуваат разни технологии кои се користат во јавните и
приватните комуникациски мрежи.
Широкоподрачни подвижни комуникации се наменети за пренос на различни
видови на информации кон корисниците кои се вклучени во сообраќајат или не се во
можност да стигнат до информации преку стационарниот систем за комуникација. Во
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зависност од можните насоки на пренос на информации широкоподрачни подвижни
комуникации може да се поделат на едносмерни широкоподрачни подвижни
комуникации (на пр. систем пренос на едносмерни пораки) и двонасочна
широкоподрачни подвижни комуникации ( пр. систем на телефонија). Поврзувањето на
широкоподрачни подвижни комуникации со стационарните комуникации може да
оствари пренос на информации од стредишниот уред спрема подсистемот “возило“.
Тесноподрачни подвижни комуникации се наменети за пренос на информации
кон подвижните корисници. При тоа се пренесуваат информации кои се значајни за
поедино локално подрачје како што се информации за појава на слободни паркинг места,
цена на паркинг простор, цена на царинење и сл. Овај тип на информација сеуште се
развива и моментално не е во широка примена.
Комуникација помеѓу возилата се наменети за системи за автоматско
управување со возилата на автопат. Со помош на системот автоматското управување со
возила се намалува растојанието помеѓу возилата и на тој начин се зголемува
капацитетот на автопатот. Управување со возилата извршува точно дефиниран протокол
кои гарантира сигурност при патувањето. На возачот му се препушта контролата на
возилото кога возилото доаѓа до автопатот. Моментално сеуште не се дефинирани
комуникациските технологии кои овозможуваат комуникација помеѓу возилата.

2.4

Географски информациони системи (ГИС)

Географски информациски систем (ГИС) е компјутерски систем дизајниран за
прибирање, обработка, управување, анализа, прикажување и чување на просторно
ориентирани информации (ESRI, 2006).
ГИС ги интегрира вообичаените операции со бази на податоци како што се
пребарувања или статистички анализи, со предностите на визуелизација и просторна
анализа кои ги имаат стандарните мапи. Овие можности ги издвојуваат географските
информациони системи од останатите информациони системи и ги прават важна алатка
за најразлични апликации. Голем број на настани во нашата средина има просторна
компонента. Мапирањето и просторната анализа не се новост, но ГИС ги вршат овие
задачи побрзо и подобро од стариот мануелен метод. За многу кратко време овие
системи имаат можност да пронајдат некоја локација на карта, да пронајдат и издвојат
додатни податоци за него сместувајќи ги во табела и конечно сите да ги анализираат.
ГИС технологијата овозможува веднаш да се добие висок квалитет на информации и
оптимални решенија кои ќе ги задоволат потребите. Можноста за интегрирање на
просторни и алфанумерички податоци овозможува значајна заштеда на многу
компании. Меѓу многубројните области на примена, ГИС технологијата денес се
користи и за планирање на маршрута со заштеда на време и гориво.
Врската помеѓу системите за маршрутирање и распоредување на возилата и ГИС
се огледа воглавно во задачите кои овие системи ги извршуваат:
•

планирањето на правците на движење со заштеда на време и гориво,

•

алокација на ресурсите

•

анализа на пазарот

•

планирање на маркетинг

•

анализа на трошоците

•

управување на проектите
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Според тоа, системите за маршрутирање и распоредување на возилата
претставуваат подсистеми на географските информациони системи. Нивната дирекна
врска се оглада во:
•

Користење на дигитални мапи и прикажување на резултатите на тие мапи

•

Обработка на информациите и прикажување на потребните извештаи кои се
добиени на база на внесените параметри.

ГИС се состои од четири интерактивни подсистеми:
•
•
•
•

потсистем за влез кој врши конверзија на мапите и други просторни податоци во
дигитални;
потсистем за чување и повикување податоци;
потсистем за анализа
излезен потсистем за изработка на мапи и табели

Во зависност од намената и користењето на ГИС зависи од нивото на
информации кои се потребни. ГИС исто така овозможува симултано користење на
информации на различни нивоа т.е. обезбедува многу ефикасно комбинирање на општи
и специфични знаење поврзани за конкретен предмет и појава.
Порано ГИС програмите ги подржувале само процесите на читање и креирање на
дигиталните мапи. Тоа овозможи чувањето на податоци, репродукција и ажурирање на
мапите да биде значително олеснето. Како и кај аналогни, тако и кај дигиталните мапи,
географските информации се претставени со помош на симболи. Три основни облици
кои се користат за претставување на географски информации се:
•
•
•

Точка - поединечни објекти
Линија - објекти кои се простираат линиски
Полигон - површини

Постојат два основни методи со помош на кој се креираат мапи во дигитална
форма: растерски и векторски. И двете форми за компјутерот се ,,читливи’’ и
подржуваат ГИС софтвер, но меѓу нив постојат и значителни разлики.
Во пакетот за користење на електронски карти основен е компјутер кој е најважен
дел на централната единица со микропроцесорот. Капацитетот зависи од количината на
податоци кои можат да бидат обработени во секунда. Кај компјутерите кои се
употребуваат во навигацијата најважен е квалитетот на сликите на курсорот на видео
екранот и се користат графички картички со висок капацитет и монитори со висока
резолуција, која зависи од бројот на пиксели што ја сочинуваат електронската слика на
мапата.
Растерска електронска мапа всушност е електронска репродукција на класичната
навигациска мапа. На компјутерскиот монитор изгледа како класична навигациска мапа,
и ги содржи истите податоци. Се добива со скенирање на изработените мапи, а таков
начин на изработка во голема мера ја поевтинува изработката и ја намалува и цената на
чинење. Сепак, оваа околност ја ограничува прецизноста и бројот на информации кои се
одредени со бројот на информациите кои се наоѓаат на навигациската мапа. Со
зумирањето на растерските електронски карти се зголемува бројот на детали, поизразито
се гледаат некој поединости кои вообичаено се обележани на мапата. За подобра
видливост во пракса се скенираат навигациски мапи на поголем обем, кои меѓусебно се
поврзуваат.
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Векторските електронски карти значително се разликува од растерски:
прикажувањето на одредена област се врши со извршување на програми кои, со
математичка (векторска) анализа, графички ги испишуваат контурите и сите објекти во
областа прикажани на мапата. Изгледот на векторските електронски карти суштински е
различно од изгледот на растерски електронски карти: додека контурите кај растерските
електронски мапи се еднакви без оглед на мерилото, кај векторските електронски мапи
се менуваат со менување на критериумите. Поради тоа користат само стоти дел од
меморијата во споредба со растерската мапа, векторските електронски мапи можат
полесно и побрзо да се зумираат, содржат многу поголеми количини на податоци, а
голем број на детали се зголемува со зголемување на размерот.

2.5

Мапирање

Сите системи на маршрутирање и распоредување на возилата користат некоја
форма на електронско мапирање. Мапите се составен дел на системот и тие можат да
имаат дирекно влијание на квалитетот на нивните решенија. Технологијата за
компјутерски, поддржано мапирање станува многу прецизна и софистицирана така што
денес се на располагање векторски мапи кои можат да прикажат детали на улица во секој
град со едноставно зумирање. Такво ниво на детали е пресудно за прецизно
маршрутирање во густи градски зони со испорака со голем број на застанувања.
Повеќето системи на маршрутирање и распоред на возила го пресметуваат растојанието
и времето врз основа на електронски мапи на патишта. Овие системи го пресметуваат
времето на патување применувајќи при тоа соодветна брзина на движење за соодветната
категорија на патишта и категорија на возила кои се во кругот на маршрутата.
Поедини системи користат интегрални матрици за времето на патување и
растојанието (пр. најкратко време на патување и најкратко растојание помеѓу множество
на однапред дадени локации). Тие системи прво го одредуваат растојанието како права
линија, а вистинското растојание и времето на патување компјутерски се пресметува со
примена на корекциони фактори заради зголемување на километражата поради
криволиниските патеки на поголемиот дел од патните правци.
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3

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ ВО
ТОВАРНИОТ ТРАНСПОРТ

Во текот на последните децении индустријата на транспорт на стоки се соочува
со нови предизвици предизвикани од глобализацијата, либерализација на пазарите,
дерегулација во транспортниот сектор како и зголемена посветеност кон филозофија на
навремена испорака. Денес ширум светот се превезуваат стоки повеќе отколку кога било
досега. Процентот на патниот транспорт во вкупниот транспорт порасна од околу една
половина во 1970 година на околу три четвртини во 2000 година. Според направена
студија од страна на Европската комисија, товарниот транспорт во рамките на
Европската унија (вклучувајќи ги и десетте земји-членки кои пристапиле во 2004 г.) ќе
се зголеми за речиси 90% до 2030 година во споредба со вредностите од 2000 г. Во некои
области протокот на сообраќајот денес е веќе на критично ниво и секој ден 7500 km на
европските автопатишта се блокирани од појава на сообраќајен метеж. Индустријата на
товарен транспорт во 2000 г. зафаќала помалку од една четвртина од вкупната
побарувачка на енергија во течни горива година и се смета дека ќе биде повеќе од една
третина од вкупните потреби од енергија во течни горива во 2030 г. Транспортната
инфраструктура секако дека ќе има проблеми да се справи со таков пораст. Додека
емисиите на CO2 причинета од работата на индустријата опаѓа, емисијата од патничкиот
и товарен транспорт се зголемува. Иако од гледна точка на превозниците, растот на
транспортната дејност резултира со растечки пазар, сепак, развојот на настаните
опишани погоре ќе предизвика повисоки трошоци и поголема зависност од
сообраќајните услови.
Информациско комуникациската технологија (ИКТ) претставува средство за
обезбедување на сигурни и ефикасни операции во товарниот транспорт. Различни ИКТ
технологии се користат за подобрување на перформансите на транспортните мрежи.
Поимите како ,,интелигентно возило“, „интелигентен автопат“, „интелигентен
транспорт“ се воведени од страна на индустријата и академската заедница за да се
опишат напредните ИКТ технологии кој се користат или ќе се користат во иднина при
менаџирање и логистиката на транспортните операции.
Постоечката ИКТ овозможува прибирање на огромен број на податоци кои се
однесуваат на транспортни операции и пренос на тие информации во различни форми
кои можат да ги користат различни учесници во транспортните мрежи. Дел од тие
податоци не се корисни и во многу случаи за корисниците се премногу детални без да
се има поддршка на алатки за донесување на одлуки. Комплексните цели и ефекти кои
вклучуваат ефикасност, безбедност и еколошки стандарди ги прави проценките за
можностите на ИКТ доста комплексни.
Главни функции на ИКТ во транспортот се:
•

Управување со транспортните ресурси: Оваа функција се однесува на
управување со транспортните ресурси како што се товар, товарни возила,
контејнери, возови. Оваа категорија вклучува ИКТ за подобрување на
протокот на информации кој ги користат системите за управување со
ресурсите, системите за управување со товар кај карго терминалите и
системите за интегрално планирање на маршрути со online комуникација.
Примената на овие системи придонесува кон намалување на времето на
испорака до корисниците.

•

Управување со терминални операции: Оваа функција овозможува
контролирање на протокот на материјали кој се движат низ терминали и
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пристаништа. Се користат за оптимирање на перформансите на терминалите
и придонесуваат за подобрување на нивната ефикасност преку намалување на
манипулативните грешки и зголемување на брзината на утовар.
•

Следење на возила: Оваа функција овозможува набљудување и контрола на
локацијата на возилата низ транспортната мрежа. Постојат различни
информациони системи за управување и регулација со позицијата,
безбедноста, локацијата, физичката кондиција на добрата и возилата.

При проценката на перформансите на транспортните системи битни се
економските социјалните и еколошките ефекти на таквите системи. Заради тоа при
евалуацијата на ИКТ технологијата која се користи кај транспортните системи се
дефинираат критериуми кој ги анализираат следните три аспекти:
•

Ефикасност и ефективност. Се однесува на управувањето со транспортните
ресурси (возила, инфраструктура и човечки ресурси) со цел да се обезбедат
потребите на оптимален и соодветен начин. Во многу случаи зголемувањето
на ефикасноста на транспортниот систем, на пример намалувањето на
времето на патување на товарните моторни возила, значи и економски
придобивки за актерите во транспортниот ланец.

•

Безбедност и сигурност. Се однесува на ИКТ апликации со цел да се зголеми
заштитата на транспортираниот товар и луѓето. Безбедноста и сигурноста при
транспортот се социјални аспекти на транспортот каде што ИКТ може да
допринесе за нивно подобрување.

•

Еколошки перформанси. Се однесува на намалувањето на негативните
ефекти на транспортот врз човековата околина. Конечнаата димензија на
транспортот исто така може да има и социјални и економски последици.

Работата на интелигентните товарни транспортни системи се базира на
достапноста на различен тип на информации [6]:
•

Сообраќајни и инфраструктурни информации. Се однесуваат на
информации за локацијата на патиштата, статусот на патиштата (квалитет или
привремени реконструкции), типот на возилата кои можат да ги користат тие
патишта, разни ограничувања, информации во реално време во врска со
инциденти или сообраќајни незгоди.

•

Информации за локацијата на возилата и товарот. Се однесуваат на
локацијата на товарот низ сообраќајната мрежа. Овие информации вклучуваат
податоци за пристигнувањето на товарот, информации за направен утовар и
истовар на пратките, географска локација на товарот достапна преку
локацијата на возилото, а исто така локацијата на товарот во терминалите и
стоковно транспортни центри.

•

Информации за состојба на товарот. Се однесуваат на физички својства на
производот за време на транспортната операција, вклучувајќи ја и
информацијата кога производот е зачуван во магацин или кога се испраќа
помеѓу учесниците на транспортната мрежа. Информациите се однесуваат
пред се на температурата, притисок, влажност или нивото на светлина во
возилото за време на превозот.

•

Информации за инвентарот во магацините. Се однесуваат на информации
кои се однесуваат на бројот на производи во магацините, нарачките за
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различни производи, утовар и истовар за различни нарачки, информации за
содржината на различни складишта. Точноста на бројот и видови на
производи во магацините е важен параметар за ваков тип на информации.
•

Информации за товар. Се однесуваат на информации за видовите на
утоварени производи, нивни карактеристики (модел, големина, боја, тежина,
цена и други типови на податоци во зависност од видот на производи),
податоци за испраќачот и примачот кои се во врска со количеството на
испорачани предмети што е значаен фактор за контрола и управување на
транспортните операции. Ваквите информации се корисни за транспортните
оператори како што транспортни компании, пристаништа и терминали,
испраќачите и приемачите на товар, а исто така и за властите, како што се
царинските служби и полицијата.

•

Податоци за возилата. Се однесуваат на информации за типот и класата на
возилото, регистарски број на возилото и други податоци за идентификација
кој се користат при транспортните операции.

Врз база на собраните емпириски податоци, примената на товарни интелигентни
транспортни системи може да се категоризира низ неколку различни системи [6]:
•

Системи за управување и набљудување на сообраќајот. Ваквите системи
се создадени за управување со сообраќајните токови преку обезбедување на
информации за брзината на движење на возилата, појава на незгоди,
задушување и сл. Таквите информации се користат за надзор и управување
со безбедноста и сигурноста во транспортните операции. Во таквите
информациони системи се користат различни технологии како што се
паметна светлосна сигнализација, камери за препознавање на регистарски
таблички, камери за мерење на брзина на движење. Ваквите системи може да
влијаат при планирање на ресурси и управување на возилата преку
зголемување на безбедноста и ефикасноста на транспортните операции. Со
користење на таквите системи актерите можат да испратат корегирани
информации за нивното време на пристигнување или настанати застои што
придонесува за ефикасност на товарното моторно возило, пристаништа и
терминали. Исто така се зголемуваат еколошките перформанси на
транспортните операции заради намалување на времето на превоз.

•

Системи за мерење на тежината на возилата во движење. Ваквите системи
овозможуваат контрола и мерење на тежината на возилата со цел да се
зголеми безбедноста при транспортот и да се намалат штетите предизвикани
заради надминување на дозволената носивост. Овие системи овозможуваат
подобрување на перформансите со елиминирање на стопирањето на
товарните возила при контрола на нивната статичка тежина. Некои од
апликациите на таквите системи се во областа на законодавството,
регулативата и администрацијата на транспорт. Покрај трошоците за
одржување на патиштата, штетите можат да доведат и до закани за животната
средина. Овие системи го намалуваат ризикот за сообраќајни незгоди
предизвикани од претоварени возила, ги намалуваат штетите на патната
инфраструктурата (патишта, мостови).

•

Системи за резервација на простор за испорака: Со користење на ваквите
системи се резервира простор за паркирање за одредено возило во одреден
временски период заради утовар или истовар на товар. Овие системи се доста
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корисни во урбаните средини со ограничени просторни можности во
големите градски центри. Овие системи придонесуваат за еколошките и
ефективните перформанси на транспортните операции преку елиминирање на
времето за пребарување на паркинг простор. Согласно некои студии,
примената на вакви системи го намалува вкупниот број на движење на возила
за одреден временски период и го максимизира користењето на паркинг
просторот.
•

•

•

•

Системи за следење на возилата: Овој систем овозможува, во реално време,
информација за позиција на возилото на мапа со пренесување на информации
преку сателит. Таквите информации се достапни за корисниците преку
интернет врска. Со инсталирање на сензори во возилото може да се обезбеди
во реално време информација во врска со состојбата на стоката која се
транспортира. Можно е во реално време контрола на тоа дали вратата на
приколката е заклучена или е отклучена. Тоа овозможува подобро управување
со возниот парк и следење на стоките и возилата. На пример, ако се познати
информации, во реално време, во врска со локацијата на товарното возило на
патиштата, царинските служби можат да го утврдат времето на доаѓање на
возилото и да ја подготват документацијата со цел да се намали времето на
чекање на возилата на граничните премини. Примената на интегрирано
следење на возила е корисна како дел од системите за поддршка на носење на
одлуки при управување со ресурсите и логистиката.
Системи за планирање на маршрутите. Ваквите системи овозможуваат
планирање на трасата на транспортните операции според состојбата на
патиштата. Како резултат на тоа, се зголемува ефективноста на работењето
преку намалување на можните застои, а со намалување на време за чекање на
патиштата, работата станува и еколошки ефикасна. Користење на таквите
системи води кон подобро планирање на ресурсите на транспортните
оператори. Динамичкото маршрутирање и распоредување на возилата е од
корист за превозниците заради намалување на нивните трошоци, за клиентите
заради добивањето на подобро ниво на услуга и за животната средина заради
намалување на застоите во сообраќајот.
Системи за набљудување на однесувањето на возачите. Кај овие системи
се анализира брзината и забрзувањето на возачот за време на транспортните
операции, а повратните информации се користат за подобрување на начинот
на возење. Такви повратни информации доведуваат до намалување на
потрошувачка на гориво на возилата, а со тоа ги прави и еколошки ефикасни.
Исто така, користењето на технологии за контрола на концентрацијата на
возачите за време на транспортот доведува до намалување на сообраќајните
незгоди.
Систем за превенција од незгоди. Различни технологии како што се сензори
се користат за овие системи за да се намали веројатноста од незгоди. На
пример, сензори инсталирани на автомобил со можност за испраќање на
сигнали на возачот кога возилото се приближува до некој објект е една форма
на технологија која се користи за такви системи. Друг вид на систем има
способност да детектира објекти и да обезбеди информации во врска со
веројатноста за незгоди со мерење на растојанието од едно возило до друго
возило.
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3.1

•

Системи за следење на локацијата на товарот. Примената на радио
фрекфрентна идентификација (radio frequency identification - RFID) има
предност кај транспортните операции во споредба со бар кодовите за
идентификација каде е потребен директен светлосен контакт за скенирање.
Со инсталирањето на RFID читачи во возилата или на магацинските врати,
движењата на товарот автоматски се контролираат и запишува во базите на
податоци на информациските системи. Користење на системи за автоматска
идентификација обезбедува нови можности за читање на голем број на ознаки
(етикети) во исто време и го намалува бројот на грешки предизвикани од
рачно внесување на податоци. Користењето на системи за автоматско следење
и трасирање го олеснува наоѓањето на предмети во големи магацини,
пристаништа и терминали. Ваквите системи ја подобруваат сигурноста и
безбедноста на превезените предмети со зголемување на видливоста на
товарната локација. На пример, технологијата за авто идентификација може
да помогне да се намали бројот на украдени предмети или да направи разлика
помеѓу лажни и оригинални предмети. Примената на овие системи кај
магацинско работење води кон подобрување на работната ефикасност,
намалување на оперативни трошоци, зголемување на задоволството на
клиентите и заштеда во време при управување со ресурсите .

•

Системи за набљудување на товарот. Примената на различни сензори за
мерење на физичките карактеристики на стоките, како што се нивната
температура, влажност, светлина и вибрации може да создаде подобрувања
при транспортните операции. Примената на овие системи е зголемена при
контрола на опасни материи, лекови и свежа храна. Комбинацијата на сензори
со технологија за автоматска идентификација како што е RFID, обезбедува
нови можности за подобра контрола и следење на протокот на материјалот
преку различни актери во ланецот на снабдување. Примената на RFID
технологијата во комбинација со сензори води кон подобрување на
квалитетот на превезена храна.

Телематски системи во товарен сообраќај

Главна задача од секоја транспортна компанија е обезбедување на квалитетни
транспортни услуги. Транспортните услуги треба да се извршат со што пониски
трошоци за транспорт, кои може да се постигнат само кога е обезбедена максимална
продуктивност на транспортните средства. Нивото на продуктивноста на овие средства
во голема мера зависи од организацијата на транспортниот процес, стапката на
вработеност во возниот парк, како и нивото на техничката исправност на возилата,
односно способноста на возниот парк за работа. Добра организација на транспортот
подразбира прецизно планирање и добра организација на експлоатација на
транспортните средства.
За ефикасно следење и зголемување на енергетска ефикасност на возниот парк
неизбежно е воведување или унапредување на постоечкиот систем на управување со
потрошувачката на гориво. Активности и мерки кои денес се применуваат во поглед на
зголемување на енергетската ефикасност на возниот парк во земјите во развој се базира
врз основа на индивидуалните активности и напорите на поединечните менаџери, и
далеку е под нивото на системот за управување кој се применува во развиените земји од
Европа и светот. Сепак, свеста за потребата од мерење на ефектите од спроведените
мерки, координација на активностите и формализирање на системот за управување со
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возниот парк, а со тоа и нивните експлоатациони трошоци, и во нашата средина има
посебно значење.
Интелигентни транспортни системи, чиј основен потсистем е телематика (ТЕЛЕ
- комуникација + инфор - MATIKA ), се базира врз примена на современи технологии
со цел унапредување на транспортните системи и претставуваат составен дел на
информациските системи во транспортните компании. Со нив се обезбедуваат
потребните алатки и механизми за постигнување на подобро управување во
сообраќајната мрежа, се постигнува поголема безбедност на возилото, им помага на
возачите пред и за време на транспортот и го прави патувањето поудобно. Вградените
телематски системи ги обединуваат современите информатички и телекомуникациски
технологии заради остварување на големите побарувања кои се поставуваат во
сообраќајниот сектор на современото општество. Најнапредните телематски системи
придонесуваат за развој на транспортниот процес обезбедувајќи можност за нивно
ефикасно управување. Правилната употреба на овие системи може да доведе до
значителни подобрувања во продуктивноста и ефикасноста на работа на возниот парк,
намалување на транспортните трошоци, трошоците за работа на возилата и
потрошувачката на гориво. Ова исто така го намалува влијанието на возила врз
животната средина и ја зголемува нивната безбедност. Темелно управување на
транспортните процеси е клуч за добара продуктивност и ефикасност. Значителни
финансиски бенефиции можат да се постигнат преку соодветна употреба на
телематските системи.
Покрај системот за прибирање информации во возилото, како најмоќни развиени
телематски системи се системите за следење на возила. Првично овие системи, познати
како системи за автоматска локација на возилата (Automatic Vehicle Location - AVL), се
користеле за следење на транспортот на високо обезбеден товар. Континуираниот развој
доведе до намалување на цените на опремата и трошоците за комуникација, што
овозможи оваа технологија сé повеќе да се користи за управување со возните паркови
на голем број на транспортните компании. Во последно време овој систем особено се
развива со цел и понатаму да се зголемува безбедноста и енергетската ефикасност.
Применета на системот за глобално позиционирање (Global Possitioning систем - GPS)
технологијата овозможува прецизно локализирање на возилото. На овој начин можно е
24-часовно тродимензионално следење на локацијата на возилото со одредување на
прецизна географска ширина и должина, како и надморска височина во функција на
времето. Обезбедените податоци безжично се пренесуваат до соодветниот приемник во
возилото со помош на систем за радио сервис (General Pack Radio Service - GPRS)
терминали за безжичен пренос на податоци преку глобален систем за мобилна
комуникација (Global System for Mobile Communications - GSM) мрежа за мобилни
комуникации за понатамошна обработка.
Горенаведените телематски системи во возилата може да се искористат во
различни апликации. Најчесто се прибираат податоци за возилата, управување со
транспортниот процес, следење на локацијата на возила, наоѓање на украдени возила,
обезбедување на информации за возачите за патеката на движење на возилото и сл. Овие
системи имаат способност да ја одредат најдобрата варијанта за транспортната
маршрута врз основа на тековните услови во сообраќајот. Врз основа на податоците
добиени од тахографот, читач на бројот на вртежи, мерач на потрошувачката на гориво
и разни сензори кои се монтирани на возилото, може преку нивна обработка и анализа,
да се реализираат значајни придобивки во организацијата, со цел првенствено
намалување на вкупните трошоци во извршувањето на транспортни услуги преку
заштеда на гориво, намалување на трошоците за одржување и осигурување.
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Со користење на овие системи во надгледување на работата на возачите и
возилата може да ги следат факторите на зголемена потрошувачка на горивото кои се
однесуваат на начинот на возење на возачите, како што се: неприлагодена брзина на
движење на возилата, нагло забрзување и сопирање, работење на моторот во празен од
и сл., односно на техничката исправност на возилото, како на пример: неусогласеност на
контролните параметри во системот за палење, систем за ладење, трансмисија, тркалата
(погрешно поставени агли, несоодветниот притисок во пневматиците) и слично, се со
цел намалување на потрошувачката на гориво, односно, зголемување на енергетската
ефикасност. Анализата на резултатите може да помогне во откривање на возачи или
возила кои имаат зголемена потрошувачка на гориво.
Во текот на извршување на транспортот често доаѓа до непредвидени ситуации
кои резултираат со отстапување од утврдениот сообраќаен режим. Превозот кој се врши
во урбаната средина влијае на создавање на метеж во сообраќајот, појава на сообраќајни
незгоди и оштетувања на патната мрежа. Отстапувања кои се јавуваат како резултат на
сето ова доведува до нарушувања на режимот на работа и предизвикуваат проблеми
поврзани со работното време на возачите, што често резултира со ангажирање
дополнителни возила и возачи. Како резултат се јавува незадоволство кај патниците,
повисоки оперативни трошоци и намалувањето на продуктивноста и со тоа и
зголемување на транспортните трошоци.

Сл. 3.1 Компоненти на телематски систем
Извор: Krajcar (2013)
Телематските системи претставуваат највисоко достигнување во примена на
компјутерска и телекомуникациска технологија. Овие системи нудат можност за
поврзување со тахограф, читач на бројот на вртежи, мерач за потрошувачка на гориво и
различни сензори кои се поставуваат на возилото и на патната инфраструктура со цел
добивање на сите потребни податоци. Сите овие податоци, со примена на овие системи,
можат со жичен или безичен пат да се пренесат до база. Со што се овозможува
надгледување на техничката состојба на возилото за време на извршување на
транспортната задача и превземање на одредени мерки во случај на појава на
непредвидена ситуација. Телематските системи исто така се користат и за добивање на
информација за моменталните услови на сообраќај, како што се густина на сообраќај,
проток на возила, метеж, информации за сообраќајни незгоди и сл.
Според податоците добиени од телематските системи, системите за управување
имаат способност за одредување на најдобрите опции за транспортниот пат во
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сообраќајот во однос на потрошувачката на гориво, времето на патување и трошоци.
Телематските системи ги обезбедуваат сите потребни информации со голема сигурност
врз основа на кои може да се донесе соодветна управувачка одлука со цел да се зголеми
ефикасноста на возниот парк, а со тоа и минимизирање на трошоците на транспорт што
е главната цел во вршењето на транспортни услуги. Во текот на транспортот често доаѓа
до непредвидени ситуации што резултира со отстапувања од планот за работа. Превозот
на стока многу често се врши низ урбани средини, што влијае на зголемување на
сообраќајниот метеж, се зголемува бројот на незгоди и оштетување на патната мрежа.
Со користење на телематиката многу од овие ситуации може да се надминат, така што
неговото воведување добива се поширок замав.
Системите кај кој потсистем е телематиката, имаат за цел да помогнат при
управување со транспортните процеси. Овие системи ги имаат потребните алатки и
механизми за постигнување на подобро управување на транспортната мрежа, поголема
безбедноснот на возила, тоа им помага на возачите пред и за време на транспортот и го
прави патувањето многу пријатно. Примената на телематиски системи во транспортот
игра важна улога во обезбедување на општата мобилност и на тој начин му овозможува
на современиот бизнис сектор да ги исполни барањата на конкурентниот пазар. Темелно
управување со транспортниот процес, било со помош на телематските систем или на
друг начин е клучот за добра продуктивност. Значителни финансиски бенефиции и
придобивки може да се остварат со правилна употреба на телематски систем.

3.2

Компоненти на телематските системи во товарен сообраќај

Постојат различни телематски системи, но во основа секој од нив претставува
различна комбинација на три основни компоненти:
• Компоненти за прибирање на податоци;
• Компоненти за пренос на податоци;
• Управувачки софтвер;
3.2.1

Компоненти за прибирање на податоци

Уредите за прибирање на податоци ги вклучуваат сите мерни инструменти и
мерни уреди кои се поставуваат во самото возило или на него, а кои служат за мерење
на разни параметри како што се потрошувачка на гориво, изминат пат, податоци за
товарот, време на возење на возачот, време на работа на моторот и сл., дигитален
тахограф, како и централна единица која ги обединува сите податоци, OBU (on board
unit) (сл. 3.2).
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GSM
GPS антена

OBU (on board
unit) и возачки
терминал
дигитален
тахограф

сензор за
гориво

Сл. 3.2 Компоненти на телематски систем во возило
Извор: Изработена од авторот
On board единица
Оваа единица претставува најбитен дел на телематскиот систем во возилото.
Обединува повеќе логички склопови кои служат за одредување на локација, говорна
комуникација и комуникација на податоци, надзор врз работата на возилото т.е. ги мери
оперативните податоци на возилото (состојба на прекинувачи, потрошувачка на гориво,
параметри на моторот и сл.) итн. Овозможува читање и меморирање на податоци од
возилото и/или читање на податоци од GPS приемникот, а исто така врши и контрола на
преносот на податоци. Преносот на податоци се врши потполно автоматски при враќање
на возилото во базата, иако постои можност за пренос на податоци преку GSM мрежа до
централниот сервер. Постои можност за вградување на GPS приемник со цел добивање
на податоци за локацијата на возилото во реално време или за евентуална дополнителна
анализа на транспортниот пат. Во основа се состои од електронска единица со следни
главни компоненти (сл. 3.3):
•
•
•
•
•

GSM/GPS модул
централна единица
I/O модул
единица за напојување
конектор за дијагностика
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Сл. 3.3 Архитектура на ,,on board” единица
Извор: Ilić (2012)
Навигацискиот уред се однесува на екранот внатре во кабината на возачот или на
електронски модул кој дава инструкции на возачот во врска со одредиштето било
графички, вербално или со користење и на двата начини. Оваа услуга може да биде
достапна и преку мобилен телефон со GPS. Додека уредот за пратење на приклучното
возило претставува засебна единица наменета за приклучното возило.

Сл. 3.4 VDO on board компјутер (Siemens)
Тахограф
Тахографот е уред кој се вградува во возилото за автоматско и полуавтоматско
прикажување и запишување на одделни податоци за движење на возилото и за одредени
работни периоди на возачите кои го управуваат возилото.
Првите механички тахографи биле конструирани во 70-тите години од минатиот
век, а натамошниот развој продолжил со вградување на електронски склопови околу
1985 год. Предностите на дигиталната електроника, зголемувањето на процесорската
моќ резултира со можноста за нивна примена и усовршување на аналогните тахографи.
На предлог на Европската Комисија беше донесена одлука да се замени постоечкиот
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систем со дигитална верзија (дигитален тахограф) кој е значително помалку осетлив на
злоупотреба и дозволува полесна и подобра контрола на возачките активности.
Според начинот на кој информациите за изминатиот пат се пренесуваат и се
обработуваат, тахографите можат да се поделат на механички, електронски и дигитални:
 Механичките тахографи информациите за патот ги добиваат по пат на вртење
на подвижно вратило (сајла),
 Електронските тахографи ја прифаќаат и ја обработуваат низата на
електронски импулси, чија фреквенција ја претставува моментната брзина,
 Дигиталните тахографи, кои сега се појавуваат, од интелигентниот давател на
брзина што се наоѓа на диференцијалот на возилото добиваат кодирана
информација, која, освен податоците за брзината и за патот, содржи и
контролни шифри за да се избегне можноста за манипулации на импулсните
водови. Покрај тоа, оваа комуникација сега е двонасочна, бидејќи и
тахографот му испраќа на давателот информации за квалитетот на приемот на
неговите пораки и за можните проблеми на линијата.
Употребата на дигиталниот тахограф (Сл.3.3) се темели на софтвер и
персонализирани паметни картички на кои се чуваат сите релевантни податоци потребни
за евиденција на работното време. Исти податоци освен на чипот на паметната картичка
се запишуваат и во работната меморија на дигиталниот тахограф сместен во возилото.
Тој исто така има и вграден пишувач со можност за испис на податоци за работното време
на возачите.

Сл. 3.5 Дигитален тахограф (Siemens)
Тахографот овозможува многу голем збир на хетерогени податоци. Некои се
користат во моментот на случување (on-line), а некои подоцна (off-line). Како резултат
на ова барање имаме тахограф што овозможува пристап до податоците на два начина:
Визуелно – за податоците на кои им се пристапува on-line и се однесува, пред сè,
на податоците што ги користи возачот во текот на возењето. Со својата прегледност и
видливост во текот на ноќта, основната табла на инструменти му овозможува на возачот
моментно да ги гледа податоците и врз нивна основа да го приспособува возењето.
 Покажување на моментната брзина на возилото и нејзин запис во функција на
времето;
 Приказ во броеви на изминатиот пат и запис на патот во единица време;
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 Приказ на точното време, поврзано со механизмот за придвижување на
дијаграмските ливчиња;
 Сигнализирање при пречекорување на дозволената брзина;
 Запис на работното време на вработените возачи.
 Двоен запис за настаните, кој по желба може да се поврзе со употребата, на
пример, на рампа за натовар и истовар, термостат на ладилникот и сл.;
 Приказ и запис, или само запис, на моментниот број на вртежи во функција
на времето;
 Управување со системот за централно подмачкување на возилото;
 Обработка на импулсите за изминатиот пат или само проследување на тие
импулси до останатите компјутери во возилото;
 Евиденција на многу кратки случувања на возилото (со употреба на посебни
адаптери можат да се регистрираат настани што траат подолго од 1 ms);
 Проследување на обработените податоци за брзината, изминатиот пат и
статусот на работа на возачот до сметачот на системот ФМС (FMS - Fleet
Management System – систем за управување со возниот парк).
Графички – за податоци што се користат off-line, односно за оние што возачот
не ги користи во текот на возењето:
•

Промената на брзината во функција на времето;

•

Промената на бројот на вртежи на моторот во текот на возењето;

•

Времето кога се регистрирани вредностите на надгледуваните големини;

•

Бројот на поминати километри;

•

Времето на возење на поединечни возачи и времето на нивните други
активности;

•

Имињата на возачите;

•

Местото на почнување и завршување на работата ;

•

Датумот на почнување и завршување на работата;

•

Регистерскиот број на возилото;

•

Состојбата на километражата на почетокот и на крајот од возењето;

•

Изминатиот пат;

•

Потрошувачката на гориво;

•

Температурата во ладилникот;

•

Употребата на посебна опрема и слично.

Денешните тахографи можат да обезбедат податоци за употребуваните режими
на работа на моторот, начинот на возење, потрошувачката на гориво, употребата на
посебно доградени уреди во возилото, употребата на рампа за натовар/истовар, па дури
и да обезбедат сигнал за дозволено отворање на вратата на автобусот само кога тој е во
станица. Од наброените функции на тахографите може да се заклучи дека тие
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претставуваат средство за следење на употребата на возилата, како и средство за следење
на работното време на членовите на екипажот.
3.2.2 Пренос на податоци
Преносот на податоци подразбира пренос на податоци од и до возилото. Најчесто
се применува пренос на податоци преку мрежата на мобилната телефонија (GSM) за
пренос на говор и кратки текстуални пораки (SMS). Со овој систем не е предвиден прием
и испраќање на поголема количина на податоци бидејќи основниот GSM стандард
поддржува ниска брзина на пренос (9,6 kbps) во рамките на еден преплатнички канал. За
да се зголеми протокот на податоци потребно е да се зголеми пропусната моќ на
преносните канали кои се достапни до поединечните корисници и да се зголеми
доверливоста на преносот низ мрежата. За таа цел денес се користи GPRS систем кој
овозможува максимална брзина на пренос од 171 kbps и мала веројатност за грешка.
GPRS ја користи постоечката GSM мрежа со тоа што е потребна софтверско-хардверска
надградба на поедини системски компоненти. На тој начин, овозможени се
дополнителни услуги базирани на пренос на поголема количина на податоци,
остварување на побрзо поврзување со Интернет, размена на MMS пораки и др. UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) системи претставуваат трета генерација
на системот на мобилна телефонија. Овозможуваат широка палета на мултумедијални
услуги со преносни брзини од 144 kbps до 2 Mbps.

Сателит

Возило 1

Диспечерски
центар

Возило 2

Возило 3

Сл. 3.6 Пренос на податоци преку GSM/GPRS мрежа
Извор: Milo{evi} (2007)
3.2.3 Управувачки софтвер
Управувачкиот софтвер е компоненета на телематскиот систем која врши
претворање на податоците во низа од информации кои понатаму служат за оперативно
управување со транспортниот процес или со работата на возилото и возачот на
најефикасен начин.
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Софтверот може да се користи како опрема за графичко и текстуално
прикажување, овозможува изготвување на извештаи за работата, може да се користи
како систем за праќање на порачки итн. Исто така, потребно е да биде едноставен за
употреба, доверлив и не премнигу технички сложен. Управувачкиот софтвер треба што
подобро да ги користи современите on board единици вградени во возилото за што
поквалитетно управување со транспортниот процес. Примената на софтверот нуди
можност за активно и пасивно следење на возилото и возачот, планирање на
транспортни маршрути, давање на извештаи за трошоците за работа на возниот парк,
контрола на комуникациските трошоци, навигација во текот на возењето, информирање
на возачот за патеките за движење на возилото (маршрутирање) итн.
Управување со возниот парк
Управувањето со возниот парк е систем за сателитско следење на возилата кои
ја користат GPRS технологијата во реално време и обезбедува постојана и целосна
контрола на возниот парк. Овој систем овозможува:
•

Во секое време да се следат возилата

•

Зголемување на искористеноста на возниот парк

•

Намалување на комуникациските трошоци

•

Оптимизација на погонските трошоци

•

Контрола на несовесни возачи

•

Своите партнери да ги опслужат на повисоко ниво

•

Општо намалување на трошоците

Една од најголемите предности на управување на возен парк е тоа што
благодарение на сопствениот развој на хардверот и софтверот, флексибилно може да се
прилагоди на барањата на корисниците. Затоа, без проблеми може да се прилагоди
системот не само во претпријатијата кои се занимаваат со транспорт, туку и во
логистичките системи на претпријатија кои се занимаваат со транспорт, производство
и FMCG - претпријатија. За погонските трошоци исклучително се важни дополнителни
информации кој доаѓаат од транспортните возила во реално време како што се:
1. Место и количина на гориво во резервоарот
2. Мерење на температурата на товарниот простор поради осигурување на
квалитетот на транспортната роба
3. Евиденција на работата на возачот со помош на картичката на возачот (кога
повеќе возачи возат едно возило)
4. Регистрирање на отворање на врата на товарниот простор со цел избегнување
на ситни и поголеми кражби
5. Следење на перформансите на моторот на компјутер, како и многу други
информации обезбедени од страна на патниот компјутер во возолото.
За разлика од системот за собирање податоци за возилото кои користат сензори
за ,,on-board“ дијагностика каде секој од измерените вредности бара посебен сензор, за
системот за следење на возила е потребна само една информација за моменталната
локација која се добива од GPS приемникот. Други информации дополнително,
софтверски, се пресметуваат во диспечерскиот центар. GPS приемникот, кој од возилото
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користи само енергетско напојување, се сместува директно на изложениот дел на
возилото и обично претставува пасивен уред чија функција може да се поистовети со
радио приемник. Тој ја пресметува позицијата врз основа на сигналите добиени од
сателит. Така се утврдува позицијата на возило било каде на Земјата, во подрачје од 10
до 20 метри или 1-5 метри доколку се користат диференцијален GPS. Ако примачот
може да прима сигнали од најмалку три сателити, тоа е доволно за да обезбеди доволно
прецизен податок за да се утврди локацијата на возилото. Така, на пример, податокот за
брзината на возилото не се мери директно на самото возило со помош на сензор за бројот
на вртежи на тркалата туку се пресметува врз основа на времето што е потребно
возилото да го помине меѓу поедини фиксни точки на патот.
GPS технологијата која се користи кај товарните возила се состои од посебни
апликации за тешки товарни возила за iPhone. Возачот софтверски ги внесува
техничките карактеристики на возилото (должина, ширина, висина, вкупна тежина,
осовинска тежина), вид на товарот (опасни или неопасни материи) и посакувани
карактеристики на патиштата (со или без патарини, максималната брзина итн.) Сите
овие податоци се внесуваат во GPS кој ги зема предвид сите огнаничувања во патната
мрежа и го предлада најсигурниот и најбрзиот пат во целата патна мрежа.
Користење на системи базирани на GPS технологија овозможуваат следење, на
возилата во реално време, гледање на историјата на возилото и добивање на извештаи.
Функцијата за следење на возилата во живо овозможува добивање на точна локација на
возилото, брзината на движење на возилото и доколку има и вграден сензор за гориво
може да се види и моменталната состојба на горивото во возилото. Од историјата на
движење на возилото, со помош на екран со дигитална мапа, се добива анимирана
траекторија на движење за секој миг од денот како и информација колку километри
поминало возилото во тој ден. Во стандарден извештај со информации за секој ден во
неделата, колку време моторот работел во место, колку километри точно поминал тој
ден, колку литри гориво е потрошено, векторска мапа со целокупната траекторија,
графикон за наполнето и потрошено гориво за секој ден, графикон за гориво и брзина
итн.
Модулите за еко возење овозможуваат намалување на трошоците за гориво
поради подобрени перформанси на возилото и намалена просечната потрошувачка,
подобрување на однесувањето на возачот и намалување на бројот на сообраќајните
незгоди. Разликата во потрошувачката на гориво користејќи еко возење и агресивно
возење може да биде и до 30%. Со модулот се добиваат моменталните online
информации за нивото на гориво во резервоарот, варијација на гориво, брзина на мотор
и температура на мотор.
Системи за планирање на маршрути и распоредување на возилата
Постојат два типа на овие системи: системи за планирање на патувањата
(авторутери) и системи за распоредување на возила (Freight Transport Association - FTA).
Авторутер кој се користи за рачно планирање на поединечни маршрути каде корисникот
ја одредува најдобрата маршрута и кои барања ќе бидат доделени на одредена маршрута.
Авторутерите можат да бидат многу ефикасен алат за корисниците со мал возен парк
каде бројот на маршрути кои треба да се испланираат и бројот на барања за транспорт
кои треба да се распоредат е релативно мал.
Системите за распоредување на возила ги обработуваат иформации за позиција
на корисниците на услуги, количината и видот на роба, и врз основа на овие податоци,
ги дефинира потребните транспортни капацитети, со цел создавање изводливи и што
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поекономчни маршрути. Овие системи го пресметуваат времето потребно за реализација
на барањата за транспорт и одредени количини на транспортни ресурси користејќи
информации за испорака и прием на стоката и постојана проверка на претходно
дефинирани параметри на транспортниот процес. Може да се користат за динамичко
дневно или неделно планирање и за анализа и усовршување на стратегија за транспорт.
Планерите за дистрибуција може да ги проверат алтернативните решенија, да се најде
најдобарото меѓу нив и да изврши рачно подесување кога и каде е потребно. Системот
за распоредување на возило е софтверска алатка погоден за компании кои вршат
сложени транспортни задачи и која е сопственик на возен парк од 10 или повеќе возила.
Оние чии барања не се толку сложени (на пример, лесен транспорт на стоки со претовар)
ќе бидат потполно задоволни со поедноставен софтверски пакети - авторутери. Повеќето
корисници на сложени системи за распоредување на возила започнува со користење на
едноставни софтверски систем - авторутери, па напредуваат на тој начин што или ги
интегрираат тие системи во нивниот систем за обработка на барањата за превоз или
едноставно се усовршуваат да користат сложен систем за распоредување на возила.
Повеќето од овие системи е предмет на постојано подобрување, односно, на постојните
опции се усовршуваат, а нови опции константно се додаваат во овие системи.
Системите за водење на возилата по маршути и нивно распоредување се така
осмислени да им овозможат на компаниите, транспортните средства да ги корисат многу
поефикасно, штедејќи време, унапредување и предвидувањето на испораката,
намалување на вкупниот број на изминати километри и потрошувачката на гориво.
Компаративните предности кои може да се очекуваат од двата системи за маршрутирање
и распоредување на возила се дадени во Табела 3.1.
Табела 3.1 Компаративните предности од користење на систем за планирање на
патувањата (маршрутирање) и распоредување на возилата
СИСТЕМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА
ПАТУВАЊАТА

СИСТЕМ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА

- Намалување на вкупниот број на
изминати километри

- Намалување на вкупниот број на
изминати километри

- Намалување на потрошувачката
на гориво

- Намалување на потрошувачката на
гориво
- Помал број на возила
- Помал број на возачи
- Намалување на трошоците
- Намалување на режиското
(административно) време
- Намалување на рачното внесување на
податоци
- Економични маршрути
- Значајно намалување на времето на
планирање

- Мало намалување на времето на
планирање
- Подобрување на услугите на
корисниците

-

Подобрување на услугите на
корисниците

- Овозможува постигнување на
патеки која дава најкратко
растојание, најмало времетраење

- Овозможува постигнување на план кој
овозможува обавување на сите
планирани барања, земајќи ги предвид
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на возење и најмали трошоци, но
без земање предвид на
временски и други барања на
корисниците

достапните ресурси и организирајќи
најефикасни правци

- Препорачани време на испорака
и превземања и најпогодни
секвенци на поединечни патеки

- Предвидливо и поконзистентно време
за преземање и достава на роба за
поголем број на патувања

- Мало време на прекувремена
работа

- Мало време на прекувремена работа
- Мала потреба за изнајмување на
простор
- Поедноставен администартивен процес
од барање за испорака се до самата
испорака
- Одредени унапредувања во ефикасност
на работа
- Можност за разгледување на планот за
испорака со цел прифаќање на барањата
за транспорт во последен момент
- Ревизија на маршрутата во било кое
момент

- Одредени унапредувања во
ефикасност на работа

Авторутери
Главна цел на авторутерот е пресметка на времето, растојанието и трошоците за
транспорт. Сепак, тие не дозволуваат системот да ги земе предвид ограничувањата на
утовар и истовар, која ја бараат корисниците на услугите при транспортот на стока
(временски ограничувања, резервирано време на возење или носивост на возило).
Сите софтверски системи од овој тип имаат слични или речиси исти
карактеристики, освен за специјализирани софтверски пакети кои се обично создадени
да извршуваат специфични задачи во компании. Најважните задачи кои ги обавуваат
системи за планиранирање на патувања се пресметка на времето на патување, растојание
и транспортните трошоци. Врз основа на пресметка на растојанието се дава можност за
контрола на растојанието кое го регистрира тахографот во возилото (контрола на
точноста на тахографот) како и контрола на возачот (спречување на манипулации со
тахографскиот уред).
Со креирање на оптимален пат може да се постигне намалување на вкупниот број
на изминати километри. Користењето на многу прецизни дигитални мапи може да се
создадат неколку насоки за пат за одредена маршрута и да ја избере онаа траса која
најмногу одговара на потребите. Големата точност на дигиталните мапи овозможува
лесно да се пресмета оддалеченоста на поедини оперативни центри (автобази, магацини
и сл.) и да се пресмета потребното време на патување до истите.
Со формирањето на маршрутата на движење на возилата се формира и детален
правец на движењето (итинерер). Итинерер претставува прецизно објаснување за
движење на возилото на претходно избраниот пат. Формиран е врз база на реална патна
мрежа и локација на сообраќајна сигнализација на неа.
Системот исто така дава можност да се дефинира дневното време на возење за
поедини типови на возила. Тоа практично значи дека системот дозволува да се подеси
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времето на возење (од-до), кој системот го усвојува при креирање на траекторијата на
движење. Оваа опција е значајна при дефинирање на евентуално ноќно време на возење.
Мора да се обрати внимание дека подесувањетто на дневното време на возење треба да
се обавува во склад со важечката Законска регулатива.
Системи за распоредување на возила
Главната цел на системот на распоредување на возила е да им помогне на луѓето
кои се занимаваат со креирање на транспортен план да направат брза и прецизна
пресметка на патување на возилата за голем број на транспортни барања, земајќи ги
предвид надворешните фактори, како што се ограничување во врска со дозволена
носивост, волуменот на товарниот простор на возилото и временските барања на
клиентите. При одредувањето на маршрутата и транспортниот план се земаат предвид
голем број на параметри кои се дефинирани од страна на корисникот, како и од страна
на системот, а со цел подобро искористување на транспортни средства.
Овие системи вршат распоредување на возилата на предложените компјутерски
генерирани маршрути. Корисникот на системот може да направи промени на екранот и
да го тестира нивното влијание врз квалитетот на корисниците на услуги и големината
на вкупните трошоци на транспортот. Системите за распоредување на возила се
софистицирани алатки за помош при одлучување, својот максимум го даваат тогаш кога
се користи од искусни планери со добри искуства во техниката за рачно планирање.
Сепак, тие не се системи на кои треба потполно да се потпира при изнаоѓање на решение.
Многу често е потребно рачно подесување на компјутерски генерирани решенија.
Клучот за успешна употреба на системот е во потполно разбирање на процесот
на планирање на транспорт. Добро познавање на сите можности понудени од страна на
овие системи, во комбинација со добро познавање на процесот на дистрибутивно
планирање, ќе резултира со формирање на одржливи решенија, со прифатливи и
ефикасни правци, како и намалување на потребата за рачно прилагодување.
Системите за распоредување на возила се користат во три начини:
•

Оперативен начин на работа - Најчест начин на користење на овие
оперативни системи за дневно и неделно динамичко распоредување на
возила. Во рамките на оперативниот режим на користење, овие системи уште
се користат и за тестирање на ефекти врз ресурсите и трошоците, варирање на
параметрите и поставување на претпоставки како што е ,,Што ќе се случи ако
... ? “. Овие системи уште може да се користат за да се потврди и/или
оптимизација на постоечки рачно испланирани маршрути.

•

Стратешки начин на користење - Овие системи стратешки се користат при
планирање на потребите во врска со ресурсите и при формирање на буџетот
за претстојни операции. Системите, исто така, може да се користат за процена
на барањата за транспорт од страна на корисникот, за распоредувањето на
возила со голем број на магацини, за процена на алтернативи (на пр.,
споредба на ефективите трошоци при стратегијата на достава " од врата до
врата " стратегија за достава до трети лица.

•

Комерцијален начин на користење - Најчест комерцијални начин на
користење на овие системи е подготовка на тендерска поднесоци од страна
на трети лица, како и формирање на консултантски студии кои се осмислени
со цел изнаоѓање трошковно најефективен метод за обезбедување на
посакуваното ниво на квалитетот на корисниците на услугите.
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4.

ЕНЕРГЕТСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ТОВАРНИОТ
СООБРАЌАЈ

4.1

Енергетски аспекти на работата на моторни возила

4.1.1

Динамика на движење на возило и потрошувачка на гориво

Возилата претставуваат комплексен динамички систем со голем број на степени
на слобода. Аналитичко моделирање на движењето на возилото, во општ случај, би
довело до исклучително сложен систем на равенки. Заради тоа, детална анализа е
предмет на специфични пресметки кои редовно се поддржани со компјутерски
симулации. За проучување на основните законитости на движењето на возилото се
анализираат поедноставени случаи кои подразбираат смалување на бројот на степени на
слобода и разни влијателни фактори. Во пракса, овие специјални случаи се
класифицираат според оската вдолж која делуваат сили кои се од интерес, па така се
разгледува [18, 23, 32], :
•

•
•

Подолжна динамика - силите делуваат во правец на движење. Главните аспекти
на изучувањето се отпорите на движење и можностите за нивно совладување,
кочење итн. Движењето на возилото е транслаторно. Математичкиот пристап е
наједноставен и се базира воглавно на алгебарски релации.
Попречна динамика - силите делуваат во правец на попречната оска. Од интерес
е при движење на возилото во кривина. Математичките модели се посложени
заради влијанието на поголем број на влијателни фактори.
Вертикална динамика - силите делуваат во правец на вертикална оска. Подрачје
на интерес се осцилациите на возилото како и на контактот на тркалата со
подлогата. Воглавно се заснива на теоријата на осцилации.

Вкупната енергија потребна за движење на возилото на одредена делница при
дадени услови изнесува:
T

E = ∫ PT (t )dt

(4.1)

0

Е - енергија потребна за движење на возилото во временски период Т
PT - потребна моќност на погонските тркала
Оваа енергија мора да биде еднаква на енергијата која се троши за совладување
на поедините компоненти на отпорот при движењето т.е.:
E = E f + EV + EI + Eα

(4.2)

каде:
Ef - енергија потребна за совладување на отпор на тркалање;
EV - енергија потребна за совладување на отпор на воздух;
EI - енергија потребна за совладување на отпор на инерција;
Eα - енергија потребна за совладување на отпор на нагорнина;
На сл. 4.1 е дадена потребната моќност за совладување на отпорите при движење за
различни типови на товарни возила:
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Сл. 4.1 Потребна моќност за совладување на отпор на движење во зависност од
брзината
Извор : VTT, 2006
За да се доведе тркалото во состојба на тркалање (без лизгање), потребно е
постоење на сила на триење помеѓу тркалото и подлогата. Таа сила зависи, пред сé, од
видот на тркалото (пневматик) и видот и квалитетот на коловозот. Можни се различни
облици на тркалање, но вообичаено се разгледува движење на возило за кое во принцип
важи облик на тркалање на еластично тркало по тврд коловоз. При тоа, се смета дека
тркалото со пневматик се деформира еластично, создавајќи „отисок“ во тлото при што
силата на реакција на тежината се изместува од центарот на тркалото заради
деформација на пневматикот и појава на загуби заради хистерезис на пневматикот.
Притисокот во пневматиците има големо влијание врз отпорот на тркалање.
Зголемувањето на притисокот ја зголемува радијалната крутост т.е. ги намалува
деформациите, а со тоа и ја намалува енергијата потребна за совладување на отпорот
при тркалање. Се разбира, зголемувањето на притисок во пневматиците е ограничено од
условите за потребното ниво на контакт помеѓу тркалото и подлогата, што е од
фундаментална важност за безбедно движење на возилото. Енергијата потребна за
совладување на отпорот при тркалање, за хоризонтален пат изнесува:
T

E f = f ⋅ G ∫ v ⋅ dt = f ⋅ G ⋅ S

(4.3)

0

каде:
f - коефициент на отпор при тркалање;
G - тежина на возилото (kg);
S - поминато растојание (km) ;
Коефициентот на отпор (f) расте со пораст на брзината и се одредува воглавно со
експериментални испитувања. За брзини до 80 km/h има вредности од 0,012 (за рамен
коловоз) до 0,040 (за рапав коловоз).
Отпорот на воздухот, односно на ветерот, зазема исто така значајно место, така
што денес се посветува посебно внимание на обликот на возилото т.е. на
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аеродинамичноста на возилото. При струење на воздухот, околу возилото се формира
граничен слој во кој брзината е променлива. Заради неповолен градиент на притисок,
пред сé, на задниот дел од возилото, доаѓа до одвојување на тој граничен слој. Тоа
создава вакум во тие зони, со интензивно вртложење на воздухот, што предизвикува
сила на отпор на воздухот. Оваа сила зависи од карактерот на опструјувањето што пак е
условено најмногу од обликот на возилото. Во општ случај, отпорот на воздухот може
да се подели на:
•
•
•
•

Челна сила на отпор на воздух која изнесува околу 65% од вкупната сила на отпор
на воздухот;
Отпор на површинско триење (тангенцијален отпор) кој настанува заради триење
на честичките на воздух со бочните површини на возилото и изнесува околу 10
% од вкупниот отпор;
Отпор на прострујување како компонента на отпор (околу 10%) заради проаѓање
на воздухот низ внатрешноста на возилото (систем за проветрување, ладилник на
моторот);
Отпор на дисконтинуитет на површината на возилото кое изнесува околу 15% од
вкупниот отпор на воздухот;

Енергијата за совладување отпорот на воздухот (Ev) изнесува:
T

EV =

1
⋅ ρ ⋅ cw ⋅ A∫ v3 dt
2
0

(4.4)

каде:
ρ - густина на воздух [kg/m3];
cw - коефициент на аеродинамичност на возилото. Зависи од обликот на возилото
и типично има вредности од 0,6 до повеќе од 1 за тешки товарни возила;
А - челна површина на возилото [m2]
v - релативна брзина на движење на возилото и ветерот [m/s]
При забрзување на возилото се јавува отпор на инерција заради транслаторно
движење на возилото, но и отпор на инерција заради ротациони маси на возилото (тркала
и компоненти на трансмисија). Енергијата потребна за совладување на овој отпор е
еднаква на кинетичката енергија која треба да се додаде на возилото. Циклусите при кои
се зголемува брзината заради тоа, влијаат врз зголемување на потрошувачката на гориво
пропорционално на тежината на возилото, а потребната енергија изнесува:
T

G
EI =
δ ⋅ ∫ v ⋅ dv
g 0

(4.5)

каде:
δ - коефициент на учество на вртливите маси при забрзувањето;
G - тежина на возилото [N];
v - брзина на движење на возилото [m/s]
g - земјино забрзување [m/s2]
Енергијата за совладување на отпорот на нагорнина е пропорционална на
тежината на возилото и висината која треба да се совлада:
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T

Eα =
G ⋅ sin α ∫ vdt =
G⋅H

(4.6)

0

каде:
G - тежина на возилото [N];
α - агол на нагорнина
Н - висина на успон [m]
За совладување на отпорот на движење потребно е на погонското тркало да му се
доведе соодветна моќност или соодветна енергија во текот на одреден временски
период. Како примарен извор на енергија служи погонското гориво каде хемиската
енергија на горивото преку согорување се претвора во потенцијална енергија на
работниот флуид, а потоа, преку експанзија на работниот флуид во моторот, во корисна
механичка енергија. Моторите со внатрешно согорување (ото и дизел мотори) во
патните транспортни средства искористуваат од 25 - 37% од внатрешната енергија на
горивото. На сл. 4.2 е дадена распределба на енергијата на горивото за товарно моторно
возило при константна брзина.

Сл. 4.2 Распределба на енергијата кај товарно моторно возило со приколка
(при константна брзина од 104 km/h)
Извор: Scott (2011)
Влијанието на конструктивните карактеристики на возилото врз потрошувачката
на гориво може да се изрази како количество на гориво Q [ l ] која се троши на одредена
делница од патот s [km] при одредени услови на движење. Ако за единица должина се
земе 100 km, тогаш потрошувачката на гориво може да се напише во облик:

G=
s

Q
⋅100 [l /100km]
s

(4.7)

Во услови на експлоатација на моторните возила како средство за превоз на товар
(транспортна работа) потребно е, при изразувањето на потрошувачката на гориво, да
дојде до израз обемот на таа транспортна работа т.е. потрошувачката да се сведе на
единица превезен товар (GAt) :
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G=
At

Q
Q
=
At st ⋅ mt

(4.8)

каде:
At - обем на транспортна работа [t∙km]
mt - маса на превезен товар или број на патници
st - поминат пат под товар
За оценка на економичност на потрошувачката на гориво се користат и
потрошувачка во единица време Gh [kg/h] и специфична ефективна потрошувачка по
единица ефективна моќност ge [g/kWh] :

Gh =

Q ⋅ ρ gor
t

[kg / h]
(4.9)

Q⋅ρ
G
g e = h ⋅1000 = gor ⋅1000
Pe
t ⋅ Pe

[ g / kWh]
(4.10)

каде:
t - време на работа [h]

ρ gor - волуменска маса на горивото [kg/l]
Од претходните изрази следува:
Q=
Gs =

Pe ⋅ t ⋅ g e
1000 ⋅ ρ gor

[l ]

Gh ⋅ t
Pe ⋅ g e
⋅100 =
10 ⋅ ρ gor ⋅ v
ρ ⋅s

(4.11)
[l /100km]

(4.12)

каде:
v - брзина на движење на возилото [km/h]
Pe - ефективна моќност на замаецот на моторот [kW]
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потрошувачка на гориво ( l / 100 km)

120 km/h
105 km/h
90 km/h

Gross Vehicle
Weight
(Tonnes) ( t )
вкупна
тежина
на возило

Сл. 4.3 Влијание на брзината врз потрошувачката на гориво за различни брзини на
движење
Извор: Scott (2011)
При движење на возилото, моторот развива моќност која е одредена со големината на
внатрешните и надворешни отпори во дадените услови на движење. Во случај на
движење без лизгање, ефективната моќност на моторот може да се напише во облик:

Pe =

Pf + PV + PI + Pα

ηp

[kW ]
(4.13)

каде:
Pf , PV , PI , Pα - моќност потребна за совладување на отпор заради тркалање, отпор
на воздух, отпор заради инерција и отпор заради совладување на нагорнина;
ηp - коефициент на корисно дејство на механизмот за пренос (трансмисија)
Со замена во равенката (4.12 ), изразот за потрошувачката на гориво ќе биде:

Gs
=

ge
36 ⋅103 ⋅ ρ ⋅η p


ρ ⋅ v2
δ ⋅ G dv 
c
A
⋅
⋅
+ f ⋅G +
 w

g dt 
2


[l /100km]
(4.14)

Од изразот (4.14) може да се заклучи дека потрошувачката на гориво зависи од:
•
•
•

вкупната енергија потребна за движење на возилото на одредена делница
определена преку патните и климатските услови, начинот на возење,
аеродинамичноста на возилото, неговата маса и др.;
параметрите на погонскиот мотор и трансмисијата изразени преку степенот на
корисно дејство, преносниот однос на трансмисијата;
топлинската моќност и специфичната тежина на горивото.

Во пракса, кога се анализира потрошувачка на гориво во дадени услови, обично
се користи т.н. школкаст дијаграм (сл. 4.4) на кој се претставени низа на криви кои ги
поврзуваат точките со еднаква специфична потрошувачка на гориво. На истиот дијаграм
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е прикажана и брзинска карактеристика на вртежниот момент. За одредување на вкупна
специфична потрошувачка на гориво потребно е да се познава работниот режим на
моторот т.е. бројот на вртежи на моторот [min-1] и моментот кој го оддава. Од така
добиената работна точка (A) се отчитува специфична ефективна потрошувачка на
гориво (ge). За да се одреди потрошувачката во единица време потребно е да се пресмета
моќноста која моторот ја оддава PA [kW] во работната точка А:

PA =

M A ⋅ nA
9554

(4.15)

од каде се добива:

G=
g eA ⋅ PA
hA

[ g / h]

(4.16)

Од тука, по потреба, лесно може да се пресмета потрошувачка по единица
изминат пат [l/100km] користејќи ги податоците за брзината на движење [km/h] и
специфичната маса на горивото [kg/m3].

Момент (Nm)

надворешна к-ка на вртеж. момент

M

специфича потрош. на гориво

A

nA
брзина на вртење на мотор (min-1)

Сл. 4.4 Школкаст дијаграм
Извор: Novak (2012)
Вртежниот момент на моторот, преку механизмот за трансмисија, се пренесува
до тркалата. Вртежниот момент на погонските тркала се користи за совладување на
отпорите на движење. Заради тоа, вртежниот момент на моторот е мерка за големината
на тие отпори, а моќноста која моторот во тој момент ја оддава е мерка за брзината со
која моменталните отпори можат да се совладаат. Параметрите на моторот (вртежен
момент, моќност) се менуваат со промена на бројот на вртежи што се прикажува преку
неговите брзински карактеристики (сл. 4.5) [38].
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Сл. 4.5 Брзинска карактеристика на дизел мотор
Извор: Novak (2012)
Режимот на движење на возилото е дефиниран со моменталните вредности на
обемната сила на тркалото F0 и брзината на движење v. Потребната моќност на тркалото
тогаш изнесува:
PT =

F0 ⋅ v
3600

P=

PT

(4.17)

а потребната моќност на моторот:

ηTR

(4.18)

M ⋅n
P=
η
TR
каде
е коефициент на корисно дејство на преносниот механизам. Бидејќи
9554
следува:

9554 ⋅ F0 ⋅ v
M ⋅n =
3600 ⋅ηTR

, а вредностите M ∙ n = const претставува хипербола во

брзинската карактеристика на моторот (слика. 4.4). Хиперболата на константна моќност
покажува дека еден режим на движење на возилото (еден пар на вредности F0 , v ) може
да биде реализиран на сите режими на моторот за кои M ⋅ n ⋅ηTR / 9554 = F0 ⋅ v т.е лежат

n 9554 ⋅ F0 ⋅ v / ηTR . За да се одреди конкретен режим на работа на
на хиперболата M ⋅=
моторот потребен е и податок за преносниот однос на трансмисијата. Со нејзина
промена, при непроменет режим на движење на возилото, работниот режим на моторот
ќе се менува така да новата работна точка мора да остане на иста хипербола на
константна моќност (пр. работните точки A, B, C од сл. 4.6). Во сите овие точки возилото
се движи со ист режим т.е. со иста брзина и совладува иста сила на отпор, но од аспект
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на минимизација на потрошувачка на гориво, работниот режим во точката А е
најповолен, а во точката С е најнеповолен.
Од наведеното следи дека изборот на преносниот однос на менувачот може да
има значајно влијание врз потрошувачката на гориво во рамките на одреден режим на
движење. Кај возила со автоматски менувач економичноста на возењето зависи од
управувачката логика на контролната единица, а во случај на мануелен менувач
правилниот избор е препуштен на знаењето и искуството на возачот што доведува до
можност за погрешен избор.

Сл. 4.6 Хипербола на константна моќност
Извор: Stojić (2012)

Еколошки аспекти на работата на моторни возила

4.2

Сообраќајот во голем дел влијае на околината заради емисијата на издувни
гасови. Секој литар на согорено гориво просечно предизвикува испуштање во
атмосферата на 100 g јаглен моноксид, 20 g испарливи органски соединенија, 30 g азотен
оксид, 2,5 kg јаглероден диоксид и низа на други соединенија во кои спаѓаат оловни и
сулфурни соединенија и крути честички. Некои од нив делуваат локално врз здравјето
на луѓето, а други делуваат глобално (ефект на стаклена градина).
Специфична емисија на некои издувни гасови (емисионен фактор [g/km]) се
изучува во детали и се добро познати, додека за другите има многу малку достапни
информации. За некои видови на издувни гасови, за некои групи на возила, јасно може
да се одреди факторот на емисии, додека за некои можно е да се утврди само ред на
големина, а за останатите има толку малку податоци што факторот на емисии дури и не
може да се одреди ни приближно.
Од таа причина, издувните гасови се поделени во три групи врз основа на
достапноста на сигурни податоци кои се однесуваат на определување на факторот на
емисии:
•

I Група: ги вклучува издувните гасови за кои е можно да се утврдат емисионите
фактори со висока сигурност;
51

•
•

II Група: ги вклучува издувните гасовни за кои емисионите фактори не можеме
да ги сметаме за репрезентативни (емисионите фактори кои се дадени за овие
издувни гасови мора да ги земеме само како ред на големина);
III Група: ги вклучува издувните гасови за кои постојат многу малку достапни
информации и не е можно да се утврдат емисионите фактори.

Општата листа на штетни издувни гасови вклучува [19, 39] :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Јаглерод диоксид (СО2) - сé уште официјално не се смета за штетен издувен гас,
но е вклучен тука, бидејќи има докажано влијание врз ефектот на стаклена
градина
Јаглерод моноксид (CO)
Испарливи органски соединенија VOC (HC) - во поедноставена смисла можат да
се сметаат како јаглеводороди
Азотни оксиди (NOx)
Цврсти честички (PM)
Сулфур диоксид (SO2)
Соединенија со олово (Pb)
Азот диоксид (NO2)
Амонијак (NH3)
Азотен оксидул (N2O)
Тешки метали (HM) - вклучуваат кадмиум (Cd), цинк (Zn), бакар (Cu), хром (Cr)
никел (Ni), селен (Se), итн.
Водороден сулфид ( H 2 S ).

Испарливите органски соединенија (HC) вклучуваат низа органски соединенија
со различно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето, затоа, се поделени
на:
•
•

метан (CH4)
неметански испарливи органски соединенија (NMHC).

Некои од неметански испарливи органски соединенија се добро познати
канцерогени и мутагени соединенија и затоа кај неметански испарливи органски
соединенија се воведуваат дополнителни подгрупи:
•
•
•

полициклични ароматични јаглеводороди (PAH)
бензен (C6H6)
1,3-бутандиен (C4H6).

Цврстите честички имаат различни ефекти во однос на големината на честичките
и во таа смисла пожелно да се знае дистрибуција според големината на честичките.
Неопходно е да се знае и потрошувачката на гориво. За патничките возила се
пресметува врз основа емисиите кои содржат јаглерод, додека за другите видови на
сообраќај тие влезни големини се утврдуваат врз основа на кои се утврдува емисијата на
издувни гасови.
4.2.1

Oдредување на емисија на издувни гасови

Постојат повеќе методи за одредување на емисија на издувни гасови и
потрошувачка на гориво кои можат да се поделат во четири основни групи:
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•

•
•

•

Метод базиран на сообраќајна активност. На овој начин се пресметува емисија
на издувни гасови во патниот сообраќај. Врз основа на податоците за количество
на издувни гасови се одредува потрошувачка на гориво. Податоците можат да се
поделат на емисија при работна температура, при ладен старт и емисија на
испарливи состојки.
Метод базиран на потрошувачка на гориво. Ова е стандардна метода за
пресметување на емисија на издувни гасови во вонпатниот сообраќај. Во патниот
сообраќај на тој начин се пресметува емисија на олово и сулфур диоксид.
Метод базиран на удел на јаглерод. На овој начин се одредува потрошувачка
на гориво во патниот сообраќај. Врз основа на количеството на издувни гасови,
според хемиска формула, се пресметува потрошено гориво. За други видови на
сообраќај со оваа метода се пресметува емисија на јаглерод диоксид.
Специфични методи за конкретни состојки.

Тука е прикажана методологијата МЕЕТ (“Methodologies for Estimating air
pollutant Emissions from Transport”) [19] за процена на емисија на издувни гасови
развиена како резултат на проект на Европската комисија со цел да се створи единствен
европски модел за процена на влијанието на сообраќајот врз загадувањето на воздухот.
Во издувните гасови во поширока смисла на зборот, ги вбројуваме издувните
гасови од моторот и јаглеводороди што произлегуваат од испарувањето на горивото.
Што се однесува на издувните гасови од моторот постои значајна разлика во нивната
концентрација и уделот за време на работа на топлите мотори и за време на работа на
незагреан мотор односно работа на моторот во режим на ладно стартување. Оваа
поделба води до првата и основна еднаквост:
Е =Еhot + Еsmart + Еevap

(4.19)

каде што:
Е - вкупнa емисиja [t/год]
Е hot - eмисии при работна температура [t/год]
Estart - дополнителни емисии на ладен мотор [t/год]
Eеvap - eмисии на испарливи супстанции [t/год].
Секој од овие членови зависи од факторот на емисија на една или повеќе параметри
поврзани со сообраќајните активности и воопштено може да се напишат:

Е=
ех ⋅ а
х

(4.20)

каде што:
Ех - еден од трите членови кои придонесуваат во вкупната емисија [t/год]
ех - припадниот емисисионен фактор [kg/кm]
година].

a - износ на сообраќајни активности поврзани со соодветните емисија [km/

За емисија при работна температура, емисионен фактор Ehot првенствено е
функција од просечната брзина на возење. Други варијабли кои влијаат на емисиониот
фактор, како што се градиент на патот или оптовареноста на возилото со товар, се земени
во предвид преку фактори на корекција. Износот на сообраќајните операции во овој
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случај претставува вкупен број на километри за секоја од просечните брзини, видот на
патот со одреден градиент, оптовареноста на возилото со товар, итн.
Емисисиски фактор Estart зависи од бројот на патувања, а не на бројот на изминати
километри, бидејќи емисија на ладен мотор доаѓа само во почетната фаза на патувањето.
Се изразува како функција на просечна брзина на возење, температура на моторот,
времето на патување, должината на патот и должина на патот при кој доаѓа до емисија
на ладен моторот. Во овој случај, износот на сообраќајни активности претставува бројот
на патувања.
До испарување на јаглеводороди доаѓа на различни начини. При секое полнење
на резервоарите за гориво доаѓа до испарување на гориво. Со зголемување на дневни
температури (во споредба со ноќни температура) се зголемува притисокот на пареа во
резервоарот и горивото испарува. Различни групи на возила имаат различни својства
поврзани со емисија на испарливи супстанции и затоа секоја хомогена група треба да се
разгледува одделно поради различни супстанции.
4.2.2 Потрошувачка на гориво и емисиja на олово и сулфур диоксид
Согорувањето на јаглеводородни горива (бензин, дизел гориво, природен гас,
итн.) со воздух, може во идеални услови да се претстави со следната формула [19]:

y
y
Cx H y + ( x + )O2 → xCO2 + H 2O
4
2

(4.21)

Масата на јаглерод содржан во горивото може лесно да се пресмета со користење
на следната формула:

[C ] =

12
Cx H y 
12 x + y 

(4.22)

каде што:
[C] - маса на јаглерод [kg]
[CxНy] - маса на гориво [kg].
Со собирање на масата на јаглерод со масата на два кислородни атоми по
молекул, може да се пресмета масата на јаглерод диоксид со следната формула:

[CO=
[C ] +
2]

32
[C ]
12

(4.23)

каде што:
[СО2] - маса на јаглерод диоксид [kg].
Се разбира дека во стварност нема да дојде до идеално согорување и дека како
производи на согорување освен јаглероден диоксид ќе се појави и јаглероден моноксид,
несогорени јаглеводороди, честички, азотни оксиди, итн. Истиот принцип може да се
примени за да се пресмета масата на потрошеното гориво ако ја знаеме масата на
согорените продукти кои содржат јаглерод. За пресмување на масата на горивото ја
користиме следната формула:

 [CO2 ]

[GORIVO ] =(12 + r1 ) 

 44

+

[CO ] + [ HC ] + a [ PM ] 

28
(12 + r2 ) 12 

(4.24)
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каде што:
[GОRIVO] - маса на гориво [kg]
[СО2] - маса на јаглерод диоксид [kg]
[CO] - маса на јаглерод моноксид [kg]
[HC] - маса на несогорени јаглеводороди [kg]
[PM] - маса на цврсти честички [kg]
r1 - однос на број на водородни и јаглеродни атоми во горивото
r2 - фактор на емисија на несогорени јаглеводороди
α - содржина на јаглерод во цврсти честички.
При пресметката се смета дека r1 и r2 се исти и изнесуваат за бензин 1,8, а за
дизел гориво 2,0. Иако не е точно дека сите цврсти честички се чист јаглерод, при
пресметките обично се зема дека α=1. Ова поедноставување доведува до незначителни
грешки при пресметка на масата на потрошено гориво.
Што се однесува на оловото и сулфурот, многу е тешко да се најдат релевантни
податоци за мерење на концентрациите на олово и сулфур оксиди во издувните гасови,
но тоа не е проблем затоа што нивната концентрација може да биде директно пресметана
од масата на потрошеното гориво ако ги знаеме нивните удели во горивото. Дел на
оловото останува во системот за издувни гасови, моторот и маслото за подмачкување,
па се зема дека 75% олово од горивото се ослободува во издувните гасови. За сулфурот
се зема дека целиот се ослободува во издувните гасови. Масата на сулфур диоксид се
пресметува така што масата на ослободен сулфур едноставно се множи со два, бидејќи
молекулите на сулфур диоксид имаат двапати поголема молекуларна маса од атомот на
сулфур.
4.2.3

Емисија при работна температура

Под емисија на штетни гасови при работна температура се подразбира емисија
до која доаѓа кога сите релевантни делови на возила работат при работна температура.
При пресметувањето на емисија на штетни гасови при работна температура се користи
следната формула [19]:

Еhot
= еhot ⋅ а

(4.25)

каде што:

Еhot -емисија на штетни гасови при работна температура на моторот [t/год]
еhot - емисионен фактор при работна температура [g/km]
а - сообраќајна активност или вкупнo поминато растојание во една година [km/
година]
Сообраќајна активност се дефинира како:

a= n ⋅ l

(4.26)

каде што:
n - број на возила во секоја од групите
55

l - просечната oддалеченост која ја изминува возилото во рамките на групата во
една година [km/година].
Емисиониот фактор при работната температура на моторот зависи од различни
фактори, од кои најважен е брзина на движење на возилото. Бидејќи е невозможно да се
следи моменталната брзина на движење на секое возило, со што би се добил вистинскиот
емисионен фактор во реално време, емисионенте фактори се утврдени во зависност од
просечната брзина. Емисиите при работна температура на моторот, во зависност од
просечната брзина на движење ги пресметуваме на следниов начин:
Еhot
=
еhot ,v ⋅ а
,v

(4.27)

каде што:
Еhot ,v

- емисии при работна температура на моторот, во зависност од просечната
брзина [t/год]
еhot ,v .

- емисионен фактор при работна температура како функција од просечната
брзина [g/km]
а - сообраќајна активност [km/година].
Освен просечната брзина на возење, на емисионенот фактор при работна
температура влијаат голем број други фактори како што се надолжен наклон на
коловозот, оптоварување на возилото со товар, бројот на изминати километри,
температурата на околината, итн. Кога сите овие фактори се земат предвид, се добива
емисионен фактор при работната температура на моторот според следната формула:
еhot = f ⋅ h ⋅ m ⋅ t ⋅ ehot ,v

(4.28)

каде што:

еhot - емисионен фактор при работна температура [g/km]
f - фактор на корекција при успон
f - фактор на корекција при товар
m - фактор на корекција на бројот на изминати километри
t - фактор на корекција на температура на околината
ehot ,v

- емисионен фактор при работна температура како функција на просечната
брзина [g/ km].
Постојат релативно малку достапни податоци за емисиите на штетни гасови за
автобуси и товарни возила. Најдобар преглед на емисиони фактори дава
швајцарско/германскиот прирачник за определување на емисиони фактори на возила
[30]. Овој прирачник дава преглед на емисионите фактори за сите видови на возила
вклучувајќи ги товарните возила и автобуси, при различни услови на возење. Покрај тоа,
земени се предвид надолжниот наклон на коловозот и оптоварување со товар. Исто така,
товарните возила и автобуси се поделени во неколку подгрупи според нивната маса.
Вредностите на емисионите фактори се добиени со лабораториско тестирање на
моторите. Секој од моторите е класифициран според видот на возилото во кој тој се
користи. Тие се класифицирани во четири групи: товарно моторни возила, трактори,
меѓуградски автобуси и градските автобуси и секоја група e дополнително поделена
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според тежината, обликот и година на производство на возилото. За да се добијат
вредностите на емисионите фактори, моторот се испитува во празен од и во работен
режим според испитните циклуси на TÜV-FIGE кој користат испитни циклуси во 13
чекори.
Брзина на патот, брзината на вртење на моторот и момент на отпор на моторот се
снимени како функција од време за 25 комерцијални возила за време на возење на
различни видови на патишта:
•
•
•
•
•
•

aвтопат
патот резервиран за моторни возила
градски патишта надвор од изградени области
главните улици во градот
градските улици со големо растојанието помеѓу крстосници
градските улици со мали растојанието помеѓу крстосници

На секој од овие типови на патни сообраќајници интензитет на сообраќај се
дефинира како проточен, задушен или средно задушен. Патишта се поделени во седум
категории според видот на надолжниот наклон и секоја од овие класи е поделена на два
дела според оптоварувањето (10% и 90%).
Со статистичка обработка на податоците, добиена е непрекината функција на
зависност на емисионите фактори од просечната брзина на возење:

еhot ,v = K + av + bv 2 + cv3 +

d e
f
+ 2+ 3
v v v

(4.29)

каде што:
ehot,v - емисиски фактор на штетни гасови како функција на просечната брзина
[g / kg]
K - константа
a, b, c, d, e, f - фактори
v - просечна брзина на возење [km/h].
Во табелите 4.1 и 4.2 се дадени коефициенти за две групи на тешки товарни возила
(16 ÷ 32 t и 32 ÷ 40 t) во кои се опфатени CO, HC, NOx, PM и CO2.
Табела 4.1 Зависност на емисија на штетни гасови од просечната брзина на возење на
тешки товарни возила од 16 до 32 t.
К

а

b

c

d

e

f

CO

1.53

0

0

0

60.6

117

0

CO2

765

-7.04

0

0.000632

8334

0

0

HC

0.207

0

0

0

58.3

0

0

NOx

9.45

-0.107

0

7.55E-06

132

0

0

PM

0.184

0

0

1.72E-07

15.2

0

0
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Табела 4.2 Зависност на емисија на штетни гасови од просечната брзина на возење на
тешки товарни возила од 32 до 40 t.
К

а

b

c

d

e

f

CO

0.349

0.0101

0

0

79.6

0

0

CO2

1576

-17.6

0

0.00117

0

36067

0

HC

0.254

0

0

0

53.9

0

0

NOx

5.27

0

0

0

343

-552

0

PM

0.246

0

0

0

18.2

0

0

Освен видот на моторот и просечна брзина на возење, на емисијата на патни
гасови влијаат и други параметри. Директно на емисијата влијае вкупниот број на
километри на возилото, температурата на моторот и надморската височина, додека
индиректно, преку промена на начинот на работа на моторот влијае надолжниот наклон
и оптоварувањето на возилото со товар. Повеќето од достапните податоци се добиени
во стандардни услови (на нула надморска висина, на рамна површина со празно возило
при температура од 20 °C) .
Надолжниот наклон на коловозот влијае на зголемување или намалување на
отпорот на возење и на тој начин на емисијата на штетни гасови. Јасно е дека со движење
по угорнини се зголемува емисијата на штетни гасови, а со движење на возилото по
надолнина се намалува. Исто така, се претпоставува дека во просек делот на движење
по угорнина е еднаков на делот на движење по удолнина, но покажано е дека
намалувањето на емисијата на штетни гасови по удолнина не може целосно да го
компензира зголемување на емисиите на штетни гасови со движење по нагорнина.
Надолжниот наклон на коловозот влијае на емисија на штетни гасови кај сите групи на
возила, меѓутоа нивното влијание е повеќе изразено кај тешките товарни возила поради
нивната поголема маса.
Отпорот при возење директно зависи од масата на возилото. Со зголемување на
масата на возилото (оптоварување со товар) се зголемува отпорот при возење и
потребната снага на моторот, а со тоа и емисијата на штетни гасови.
За тешките товарни возила влијанието на оптоварувањето со товар е многу
значајно. Влијанието на оптоварување со товар се зема во предвид со воведување
фактори на товар кој се во функција од просечната брзина на возење и процентот на
надолжен наклон на коловозот:

h =k + nγ + pγ 2 + qγ 3 + rv + sv 2 + tv3 +

u
v

(4.30)

h - фактор на корекција товарот
γ - успон [%]
v - просечна брзина [km/h]
κ - константа
n,…,u - коефициенти
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Табела 4.3 Коефициенти на функција за корекциски фактор на товар h за тешки
товарни возила (16 до 32 t)
к

n

p

q

r

s

t

u

CO

1.17

0.0563

0

-8.19E-04

0

0

0

-0.755

CO2

1.27

0.0882

0

-0.00101

0

0

0

-0.483

HC

1.01

-0.0066

0

2.09E-04

8.89E-04

0

-2.54E-07

0

NOx

1.28

0.0795

-0.00105

-0.00117

0

0

0

-0.874

PM

1.24

0.0727

0

-0.00113

0

0

0

-1.06

Табела 4.4 Коефициенти на функција за корекциски фактор на товар h за тешки
товарни возила (32 до 40 t)
к

n

p

q

r

s

t

u

CO

1.2

0.0849

0

-0.00184

0

0

0

-1.19

CO2

1.43

0.121

0

-0.00125

0

0

0

-0.916

HC

1.07

0.015

0

-1.70E-04

8.89E-04

0

-9.49E-08

-0.22

NOx

1.42

0.116

0

-0.0016

0

0

0

-1.62

PM

1.22

0.0709

0

-0.00119

0

0

0

-0.968

Изразито мал е бројот на информации за ефектот на надморска височина врз
емисијата на штетни гасови. Скромно истражување e спроведено при изработката на
швајцарско/ германски прирачник за одредување на емисиските фактори на возилата. Се
покажало дека надморската висина значително влијае на емисијата на штетни гасови и
дека треба да биде земена предвид во областите каде што сообраќајниците се на
повисоки надморски висини. Бидејќи истаражувањето е направено на релативно мал
број на возила, не се одредени функции со кои би се корегирал емисискиот фактор.
Кај дизел возилата и возила со конвенционалните бензински мотори,
зголемување на емисиите на штетни гасови зависи од сервисните интервали на
поединечните возила. По сервисирањето и отстранување на евентуалните дефекти,
емисиите на штетни гасови на овие возила е еднаква на емисиите кај нови возила. Затоа
се усвојува дека емисија на штетни гасови кај овие возила не зависи од поминати
километри.
За возила со катализатори, неизбежно е намалување на ефикасноста на делување
на катализаторот заради температурно стареење на материјалот и контаминација, што
доведува до зголемување на емисијата на штетни гасови. Покрај тоа, на зголемување на
емисија на штетни гасови влијае и грешките при работа на моторот и недоволно
одржување на возилата. Сепак, со отстранување на овие недостатоци не можат да бидат
обновени нивоата на емисија како кај нови возила, освен ако не се замени катализаторот.
Европски и американски стандарди бараат нивото на емисија да не се зголеми
над дозволената до изминати 80000 km. Факторот кој го покажува зголемувањето на
емисија на штетни гасови е наречен фактор за влошување и е еднаков на односот на
емисијата на 80000 km и емисијата на ново возило.
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За да се земат предвид сите факти неопходно е да се спроведе статистичка
анализа на доволно голем примерок на возилата што е направено при подготовка на
швајцарско / германски прирачник за одредување на емисиони фактори на патнички
моторни возила. Се покажа дека со регресиска анализа врз основа на циклус на возење
US Тест 75 реално го покажува влијанието на изминати километри врз зголемувањето
на емисија на штетни гасови. Анализата покажа дека зголемување на емисија на штетни
гасови според бројот на изминати километри, битно се разликува во следните три
интервали:
•
•
•

фаза на прилагодување (0 до 10000 km). Доаѓа до зголемување на емисија на
штетни гасови, меѓутоа таа и понатаму останува на ниско ниво.
средишна фаза (10000 до 100000 km). Зголемување на емисија линеарно расте до
максимално ниво.
завршна фаза (> 100000 km). Нивото на емисија останува константно, па дури е и
малку намалено. Причината за вакво однесување не е позната, но се
претпоставува дека кај одреден број на возила доаѓа до замена на катализатор.

Емисијата на штетни гасови при работна температура е помалку зависна од
температурата на околината од емисија на ладен мотор. Сепак, бидејќи е голем распонот
на просечна температура во Европа се зема предвид и влијанието на просечната
температура на околината. Различни независни институти вршеле мерења на ова
влијание. Добиените податоци покриваат температурен опсег од -20 до 25°C.
Корекцискиот фактор на влијание на просечната температура се дефинира како однос
на емисија на штетни гасови при стварна температурата и емисии при референтна
температура.
Кај бензинските возила, количината на издувните гасови се зголемува
пропорционално со зголемување на отпорот на возење поради клима уредот, освен CO2
чиja емисиja може да се зголеми и до 20%. Кај дизел возилата, постои значително
зголемување на NOx, PM и СО2 од 20 до 30%, но доаѓа до благо намалување на CO и
HC. Јасно се гледа дека употребата на клима уредот доведува до зголемување на
потрошувачката на гориво (од кои директно зависи емисијата на СО2), додека емисиите
на други издувните гасови повеќе зависат од согорувањето во поедини мотори при
поголеми оптоварувања. Но постојат премногу непознати параметри и не може
квалитетно да се одреди факторот на корекција на клима уредот врз емисијата на штетни
гасови. Јасно е дека е значително влијанието на клима уредот врз емисијата на штетни
гасови, но од погоре наведените причините, во овој момент неговото влијание и
понатаму останува невозможно квантитативно да се утврди. Затоа е потребно да се
спроведат дополнителни испитувања кои ќе ги земат во предвид повеќе видови испитни
циклуси и поголем број на различни видови на возила при што е потребно статистичко
истражување на податоците потребни за понатамошно обработка на резултатите.
4.2.4

Емисија при ладен мотор

Во периодот додека моторот не се загрее (при ладен старт) настанува
дополнителна емисија на штетни гасови. Ваквата емисија најповеќе се јавува при
градско и вонградско возење поради што бројот на возења што започнуваат на автопат
се мали.
Општа формула за пресметување на дополнителен емисион фактор на издувни
гасови при ладен старт може да се изрази како зависност од три варијабли: просечна
брзина, температурата на околината и изминати километри со следната формула:
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е=
ω [ f (vstart ) + g (T ) − 1] h(d )
start

(4.31)

каде што:

еstart - дополнителен емисионен фактор на изувни гасови за време на ладен старт
[g/патување]

vstart - просечна брзина на возење за време на ладен мотор [km / h]
T - температура на околината [° C]
d - изминато растојание [кm]
ω - дополнителeн емисионен фактор на издувни гасови при ладен старт при
референтни услови (20 ° C и 20 km/h) [g/патување]

f (vstart ) - функција на корекција на влијанието на просечна брзина за време на
ладен старт
g (T) функција на корекција на влијанието на температурата на околината за време
на ладен старт
старт.

h(d) - функција на корекција на влијанието на изминати километри при ладен

Дополнителните емисиони фактори на издувни гасови при ладен старт при
референтни услови се дефинирани како износ на емисии при просечна брзина од 20
кm/h, температура на ладен старт од 20°C и растојание кое возилото го изминува додека
не се достигне работна температура на моторот. Достапни податоци се добиени во
различни услови на испитување и се дадени во табела 4.5
Табела 4.5 Дополнителeн емисионен фактор при ладен старт при референтни
услови ω [g/патувања]
Издувни гасови
Вид на мотор

CO2

CO

HC

NOX

Потрошувачка
на гориво

Бензиски без
катализатор

144.16

63.51

8.23

-0.3

83.71

Дизел без
катализатор

182.57

2.18

0.82

0.06

62.95

Бензиски со
катализатор

132.46

28.71

4.62

1.77

59.79

Дизел со
катализатор

153.36

0.74

0.65

0.03

55.4

За одредување на функција со која се утврдува зависноста на дополнителниот
емисионен фактор при ладен старт од просечна брзина на возење се користени подотоци
добиени во [19]. Овие податоци се избрани бидејќи за нивно добивање се користи
реален инспитен циклус на возење. Иако овие податоци беа избрани како најпогодни, не
даваат секогаш најточни резултати при утврдување на функционална зависност, бидејќи
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користат мал број на возила. Поради тоа се воведени одредени корекции, со цел да дојде
до корелација со голем број на достапни податоци, кои вклучуваат поголем број на
возила.
Табела 4.6 Функција за корекција на влијанието на просечната брзина на возење
при ладен старт f(v)
Вид на издувни
гасови

Корекциска функција
f(v)

Ограничување на
просечната брзина

CO2

0.0034v+0.9321

-

CO

-0.0013v+1.0261

-

Бензиски сo

HC

-0.0053v+1.1060

-

катализатор

NOx

0.0636v-0.2712

v > 5 km/h

Потрошувачка
на гориво

0.0015v+0.9707

-

CO2

1

-

CO

-0.0185v+1.3704

v < 74 km/h

Дизелски без

HC

-0.0163v+1.3252

v < 81 km/h

катализатор

NOx

-0.0227v+1.4545

v < 64 km/h

Потрошувачка
на гориво

1

-

CO2

-00101v+1.2024

v < 119 km/h

CO

0.0288v+0.4245

-

Бензиски без

HC

0.0142v+0.7154

-

катализатор

NOx

0.1136v-1.2727

v > 11 km/h

Потрошувачка
на гориво

0.0064v+0.8716

-

Вид на мотор

Тестови со кои е дојдено до достапни податоци покриваат распон на температура
од -10 до 26°C. Во многу случаи потребен е повисок распон на температура. Со
користење на едноставни линеарни модели се утврдени функциите кои покриваат
поголем распон и ја даваат функциската зависноста на дополнителните емисионен
фактори при ладен старт од просечната температура, а задоволуваат референтна
температура од 20°C.
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Табела 4.7 Функција за корекција на влијанието на температурата на околината
при ладен старт g(T)

Вид на издувни
гасови

Корекциска функција
g(T)

Ограничување на
температурата на
околината

CO2

1

-

CO

-0.2591⋅Т+6.1829

Т < 23 ° C

Бензиски сo

HC

-0.1317⋅Т+3.6331

Т < 27 ° C

катализатор

NOx

1

-

Потрошувачка
на гориво

-0.0555⋅Т+2.1092

Т < 38 ° C

CO2

-0.0458⋅Т+1.9163

Т < 41 ° C

CO

-0.0602⋅Т+2.2048

Т < 36 ° C

Дизелски без

HC

-0.0976⋅Т+2.9512

Т < 30 ° C

катализатор

NOx

-0.0893⋅Т+2.7857

Т < 31 ° C

Потрошувачка
на гориво

-0.0439⋅Т+1.8787

Т < 42 ° C

CO2

1

-

CO

-0.0918⋅Т+2.836

Т < 30 ° C

Бензиски без

HC

-0.1344⋅Т+3.6888

Т < 27 ° C

катализатор

NOx

1

-

Потрошувачка
на гориво

-0.0431⋅Т+1.8618

Т < 43 ° C

Вид на мотор

Дури кога е достигната работна температура на моторот, емисијата на издувните
гасови се стабилизира. За да се постигне работна температура на моторот возилото мора
да измине одредено растојание. Оваа растојание се нарекува „ладен пат“ и е различно за
различни видови на возила, различни видови на издувни гасови, а зависи и од начинот
на кој се вози возилото. Функции на зависност на ладниот пат од просечната брзина на
возење се дадени во табела 4.8.
Табела 4.8 Ладен пат dh во зависност од просечната брзина на возење
Вид на мотор

Вид на издувни Ладен пат dh
гасови
[km]

Бензиски сo

CO2

0,29 Vstart - 0,05

катализатор

CO

0,24 Vstart - 0,14
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HC

0,06 Vstart + 2,19

NOx

0,19 Vstart + 3,4

Потрошувачка
на гориво

0,24 Vstart + 0,54

CO2

0,24 Vstart + 0,09

CO

0,08 Vstart + 4,83

Дизелски без

HC

0,08 Vstart + 4,83

катализатор

NOx

-0,07 Vstart + 7,5

Потрошувачка
на гориво

0,13 Vstart + 3,42

CO2

0,15 Vstart + 2,68

CO

0,04 Vstart + 5,42

Бензиски без

HC

0,09 Vstart + 1,94

катализатор

NOx

0,02 Vstart + 2.83

Потрошувачка
на гориво

0,28 Vstart + 0,47

До дополнителна емисија при ладен старт доаѓа во текот на целото растојание кое
моторот го минува со ладен мотор. Секое растојание кое возилото го минува со ладен
мотор, а кое е пократко од „ладен пат” ќе резултира со помала емисија на издувни гасови.
Исто така секое растојание кое е еднакво или поголемо од „ладен пат” ќе резултира со
дополнителна емисија која е еднаква на дополнителната емисија на ладен мотор на
„ладен пат”. Функцијата на корекција на влијанието на поминато растојание при ладен
старт е дадена со следната формула:

h( d ) =

1 − e − aδ
1 − e− a

(4.32)

каде што:
h(d) - функцијата за корекција на влијанието на поминато растојание при ладен
старт,
a - константа зависна од групата на возила и видот на издувни гасови
δ - однос на поминато растојание и “ладен пат“

δ=

d
dh

Од формулате се гледа дека кога поминатото растојание е еднакво на ладен пат,
тогаш δ =1 и h(d) = 1. Експоненцијална функција најдобро се совпаѓа со постоечките
податоци и покажува пораст на дополнителната емисија на издувни гасови при ладен
старт со изминато растојание. Константата a е дадена во следната табела:
Табела 4.9 Константа а потребна за пресметка на функцијата за корекција h (d)
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Вид на издувни
гасови

Константа а

CO2

3.01

CO

10.11

Бензиски сo

HC

7.02

катализатор

NOx

2.3

Потрошувачка
на гориво

7.55

CO2

3.95

CO

3.43

Дизелски без

HC

2.48

катализатор

NOx

0.89

Потрошувачка
на гориво

11.46

CO2

2.85

CO

6.7

Бензиски без

HC

10.96

катализатор

NOx

2.54

Потрошувачка
на гориво

7.97

Вид на мотор

За тешки товарни возила постојат многу малку достапни информации. Сепак,
може да се даде груба проценка на фактор на емисија при ладен старт врз основа на
тестови кои се спроведени на примерок од десет мотори. Моторите се испитувани во
услови на ладен старт (собна температура околу 20°C) и при работната температура на
моторот. Констатирано е дека температурата на моторот достигнува работна
температура по 600 до 800 секунди (целиот тест траеше 1200 s). Дополнителните емисии
при ладен старт се утврдени како разлика меѓу емисиите за време на ладно стартување
и емисија на работната температура на моторот. Бидејќи се користени податоци добиени
само од страна на еден метод и само на собна температура од 20°C, не е можно да се
утврди влијанието на просечната брзина на возење и температурата на околината врз
дополнителната фактор на емисија при ладен старт.
Волуменот на моторите на кои е правен тестот се движеле од 3,8 - 14 [l]. Силата
на овие мотори се движи 79-370 [KS]. Статистичката обработка на податоци достапна за
тешки товарни возила, можно е да се добие сосема задоволителна зависност на вкупната
маса на возило за снагата на моторот и можните резултати добиени за различни видови
на моторни возила класифицирани според групата на возила. Интересно е дeка само за
CO2 и NOx емисии постои зависност на емисијата од снагата на моторот. Во табела 4.10
дадена е зависноста на дополнителен фактор на емисија на издувни гасови при ладен
старт од типот на возила. Треба да се напомене дека испуштањето на NOx е пониска при
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ладен старт отколку при работната температура на моторот, па дополнителниот фактор
на емисија при ладен старт за NOx e негативен.
Табела 4.10 Дополнителниот фактор на емисија при ладен старт за тешки товарни
возила
Дополнителнa емисија на издувни гасови при ладен
Вкупна
дозволена маса старт е start [g/ладен старт]
на возило [t]
CO
CO2
HC
NOX PM
3,5-7,5

6

200

2

-1

0,6

7,5-16

6

300

2

-2

0,6

16-32

6

500

2

-5

0,6

32-40

6

750

2

-7

0,6

Податоците поврзани со превозните активности на тешки товарни возила не се
познати, односно не е познато колку пати тешки товарни возила тргнуваат со ладен
моторот во единица време. Се претпоставува дека секое тешко товарно возило има едно
ладно стартување на ден. До таа претпоставка е дојдено на следниот начин: секое тешко
товарно возило го започнува работен ден со ладен старт и цел ден се користи без доволно
долго запирање за да моторот значително се излади. Иако некои возила и повеќе пати
дневно започнуваат возење со ладен мотор, некои од нив не се користат за време на
викендите и празниците што (веројатно) доведува до статистичка изедначеност.
4.2.5

Емисија на испарливи супстанции

Возилата на моторен погон испуштаат јаглеводороди на два основни начини:
преку издувните гасови и преку испарување на горивото од резервоарот, карбуратор,
цевките за снабдување со гориво до моторот итн. До емисија на испарливи
јаглеводороди доаѓа поради високата нестабилност на горивото при различни
температури. До нестабилност придонесува и загревање на доводните цевки поради
пренесување на топлината од моторот.
Загубите поради нестабилност на гориво во моторните возила можат да се
поделат во четири главни основни групи:
•
•

•

•

Загуби при полнење на резервоарот за гориво. До овие загуби доаѓа при полнење
на резервоарот за гориво. Празниот дел од резервоарот е исполет со бензиска
пареа која поради дотур на ново гориво оди во атмосфера.
Загуби поради дишење на резервоарот. До овие загуби доаѓа поради дневните
промени на температура (ноќ - ден) при што горивото во резервоарот се намалува,
односно се зголемува волуменот. При зголемување на волуменот, гориво
истиснува дел од бензинската пареа во атмосферата.
Загуби поради порозноста на материјалот. До овие загуби доаѓа по
прекинување на работата на моторот. Во тој период моторот е топол и пренесува
топлината до уреди за снабдување со гориво. Поради порозност и површинскиот
напон во нив застанува дел од гориво, што доведува до негово испарување.
Загуби при возење. До овие загуби доаѓа за време на возењето.
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Загуби за време на полнење на резервоарот спаѓаат во загуби поврзани со
ракувањето со гориво, а не со загубите поврзани со емисиите на издувни гасови кај
возила на моторен погон и поради оваа причина не се разгледуват.
Загубите поради дишење на резервоарот и загуби поради порозноста на
материјалот го сочинуваат најголемиот дел на емисија на испарливи материи. Овие
загуби, кај поновите возила, може значително да се намалат со употребата на
дополнителен филтер со активен јаглен. Кратко време биле користени пластични
резервоари кај кои доаѓало до дифузија на гориво преку пластиката. Подоцна почнува
да се користи преслечена пластика (на пр. запечатени пластични резервоари) која не
дозволува дифузија на гориво преку ѕидот на резервоарот.
Загубите поради порозност на материјалот се поделени на топли и ладни во
зависност од температурата на моторот после прекин на работата.
Загубите при возење се последни забележани облици на емисија на испарливи
материи. За поновите возила, опремени со дополнителен филтер со активен јаглен,
филтерот треба да ја спречи појавата на загубите при возење. Сепак тестовите
покажуваат дека до нив сепак доаѓа. Кај возилата без дополнителен филтер со активен
јаглен, губење при возење можат да бидат значајни, но има многу малку релевантни
информации за тоа.
Емисиите на испарливи супстанции кај моторните возила зависи од четири
главни фактори:
•
•
•
•

видот на возилото (опремено или неопремено со филтер со активен јаглен)
температура на околината и нејзина дневна промена
испарливост на горивото (зависи од температурата на околината)
транспортна активност (просечната должина на патување, должината на
паркирање итн).
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5

ПРИМЕР: АНАЛИЗА НА ЕНЕРГЕТСКА И ЕКОЛОШКА
ЕФИКАСНОСТ НА ТРАНСПОРТНА ФИРМА

Одредување на емисиите на издувни материи и имплементацијата на
компонентите од телематски систем е презентирана врз пример на транспортната фирма
,,Манди транс’’ - Битола, една од ретките во овој регион која ги согледала можностите
и предностите од користењето на современите информациско - комуникациски
технологии за оптимизација на работата на својот возен парк и направила
имплементација на некои компоненти на ИТС во работата на возниот парк.

5. 1

Опис на возниот парк

Компанијата ДООЕЛ ,,Манди транс’’ - Битола е основана 1988 год.,
специјализирана е за јавен превоз на стока за течни горива во внатрешниот и
меѓународниот патен сообраќај. Започна како мал превозник кој, со постојано
вложување, прераснува во перспективна транспортна компанија.
Денес, компанијата поседува 12 најмодерно опремени авто цистерни за превоз на
прехрамбени артикли во течна состојба (млеко, вино, семенски масла, овошни сокови,
меласа и сл.). Компанијата и нејзините вработени ги поседуваат сите лиценци и
сертификати кои се потребни за вршење на дејноста.
Превозникот ДООЕЛ ,,Манди транс’’ - Битола, денес превезува стоки за сите
најголеми извозници од Македонија до пазарите во Западна и Средна Европа во
согласност со Европските стандарди засновани на CMR и TIR конвенциите. Од тие
причини возниот парк го сочинуваат возила кои ги задоволуваат овие стандарди. Во
ДООЕЛ ,,Манди транс’’ - Битола се евидентирани вкупно 12 возила. Возниот парк по
типови и видови на возила е хомоген и тоа: две возила го задоволуваат Еуро 6 стандардот
(2013 г.), а десет возила го задоволуваат Еуро 5 стандардот (4 возила од 2007 г. и 6 возила
од 2006 г.). Техничките карактеристики на возилата се дадени во табела 5.1 и 5.2

Сл. 5.1 Товарно моторно возило тип MAN TGX 18.440
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Табела 5.1 Технички карактеристики на MAN TGX 18.440

Мотор

Систем за сопирање

Систем за управување
Маса и тежина

Погон

Суспензија

Електричен систем

тип: MAN D2066
волумен: 10518 cm3
компресија: 19.0 : 1
инјектирање: CR (max. 1,800 bar), EDC
моќност: 440 KS (324 kW) при 1600 - 1900 min-1
максимален вртежен момент: 2100 Nm при 1000 - 1400 min-1
Напред: диск сопирачки со компримиран воздух со двојно
коло, EBS
Назад: диск сопирачки, EBS, ABS, ASR, паркинг кочница на
задни тркала
Моторно кочење: електронски контролирано (EVBec);
max 270 kW при 2400 min-1
Забавувач: ZF Интардер (600 kW)
Тип: ZF хидрауличен волан
Пренос сооднос: 15,2 - 17,9 : 1
Дијаметар на волан: 460 mm
Меѓуоскино растојание 3600 mm
LxWxH: 5875 х 2500 х 3530 mm
Нето тежината: 7060 kg
Спојка: автоматска, хидро-пневматски управувани MFZ 430
ZF- дијаметар 430 mm
Пренос:
TipMatic, синхронизирано, електро-пневматски управувано
Предна: MAN VOK-07 крута оска
Задна: МАN HY-1350 хипоидна оска, телескопски
амортизери,
Гуми: 315/70 R 22,5
Акумулатор: 2 x 12 V, 175 Аh
Генератор: Трифазен, 28 V/120 А
Стартер: 5,5 kW
Ксенон светла
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Сл. 5.2 Товарно моторно возило тип IVECO STRALIS 420

5.2

Опис на компонентите на ИТС

Возниот парк е опремен со GPS Infonet систем за контрола на возилата испорачан
од фирмата Анима ДООЕЛ - Скопје.
5.2.1

Хардверски компоненти

Извор: Анима

Сл. 5.3 Компоненти на ИТС
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Сл. 5.4 Garmin навигационен уред
Табела 5.2 Технички карактеристики на Garmin навигационен уред
Физички карактеристики
Антена
Интегрирана
Димензии
7.5(в) х 1.2 (ш) х 1.6(д) cm
Тежина
172.93 g
диагонала на екранот: 4.3” (10.9 cm), резолуција на
Екран
екранот: 480х272 пиксели
GPS карактеристики
Приемник
Високоосетлив GPS приемник
Прецизност на
GPS: 5-15 метри зависно од квалитетот на приемникот
позиција
WAAS/EGNOS: 3-5 метри кога сателитите се достапни
Време на
„Топол старт“: околу 15 секунди, „ Ладен старт“: околу
аквизиција
45 секунди, AutoLocate: околу 2 минути
Навигација
Точки
Траг
Маршрута
Дополнителни
модули

Дополнителен
софтвер

1000
Можност за прикажување на линијата за изминат пат
Автоматско креирање Turn-By-Turn маршрута со
гласовно водење. Меморира до 15 маршрути
Прединсталиран Travel Kit - прегледник на слики,
ekoRouteтм, фотонавигација, светски саат, конвертор на
единици, калкулатор, lane assist (помош при избор на
возна лента и приказ на ограничувањата на брзината на
поголемите крстосници), 3D приказ на згради.
Вчитана карта на цела Европа
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Дополнителни
опции
Дополнителна
спецификација
Поддршка за карти
Трип компјутер
Напојување
Извор
Траење на батерија
Надворешно
напојување

Камионски мод, bluetooth технологија за hands free
телефонирање и повикување на броеви од именикот или
од базата на податоци од уредот
“FM Traffic” приемник за состојба во сообраќајот
ДА - преку SD мемориска картица или во интерна
меморија
Изминат пат, време, просечна и максимална брзина

Интерна Lithium-ion батерија
До 4 часа
Да (кабел за 12/24V напојување во комплет)

За следење на секое возило се користи вграден GPS/GPRS уред (GPS tracker).
Уредот е поврзан на акумулаторот на возилото (12 или 24V). Кога возилото се движи,
GPS уредот ги регистрира и ги испраќа податоците, користејќи GPRS комуникации, до
Центарот за обработка на податоци, кој ги обработува. Исто така, на GPS уредот за
следење може да се додаде и дополнителна опрема и услуги, како што се навигатор,
сензори за вратите и температурата, или CANBus interface, кои овозможуваат да се
контролира потрошувачката на гориво, работата на моторот и на тахографот во
возилото.
CANBus модулот му обезбедува податоци на Центарот за податоци, преку колото
за пренос на податоци. Освен редовните конекции – напон и контакт – уредот е
конектиран на CANBus колото во возилото. Користејќи ја оваа конекција, може да се да
читаат податоци од борд компјутерот на камионот. CANBus интерфејсот не се меша со
работата на CANbus во возилото. Додатно, за камионите со дигитални тахографи,
CANBus читањето на податоци ќе вклучи моментална состојба за двајца возачи, возење,
работа или одмор. Системот исто така ќе прикаже и кога возачот ќе го достигне или
надмине дозволеното работно време според закон.
Модулот за навигација обезбедува интерфејс за Гармин навигации, дозволувајќи
интеракција помеѓу возачот со канцеларија, преку текстуални пораки и можност за
користење на добиени дестинации од канцеларија. Дестинациите како утовар или
истовар може да се добијат од канцеларија на навигацијата, заедно со додатни
инструкции. Уредот е поврзан преку специјален Гармин кабел со навигацијата.
5.2.2

Софтвер

Со користење на веб пребарувач, се овозможува пристап до сите информации за
возилото. Локацијата на возилото е покажана на дигитална карта. Податоците за
брзината, палењето и сензорите можат да бидат прикажани графички или во табели.
Исто така може да се внесат и сите трошоци поврзани со возилото – гориво, гуми,
одржување, осигурување и амортизација. Основни функции на софтверскиот програм
GPS Infonet се:
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• Следење во реално време
Оваа опција се користи за следење на возилата во живо. Овозможува да се види
локацијата на возилото во реално време, неговиот статус (дали моторот работи или не),
брзината со која се движи, моменталната количина на горивото во резервоарот, вкупно
потрошеното гориво, километражата, вртежите на моторот и други информации.
• Историја на движење
Оваа опција се користи за да се види патеката на движење на возилата во
временски интервал кој ќе се одбере. Може да се види каде било возилото, со која брзина
се движело, каде и колку време било паркирано, колку литри гориво имало во
резервоарот во секоја снимена позиција, а дадени се и вртежите на моторот, така што
лесно може да се исконтролира возењето на возачот. Во историјата е можно да се добијат
и графикони за горивото и за сите други важни параметри.
• Изработка на извештаи
Можни се повеќе типови извештаи. На пример од стандардниот извештај може
да се види времето кога возилото го почнало, т.е. го завршило возењето и колку време и
километри се возени во денот, потоа колку изнесува просечната потрошувачка на гориво
и колкав е трошокот за потрошеното гориво и друго.
• Комуникација и навигација
Возачот софтверски ги внесува техничките карактеристики на возилото
(должина, ширина, висина, вкупна тежина, осовинска тежина), видот на товарот и
посакувани карактеристики на патиштата ( со или без патарини, максималната брзина
итн.) Сите овие податоци се внесуваат во GPS кој ги зема предвид сите ограничувања во
патната мрежа и го предлада најсигурниот и најбрзиот пат во целата европска патна
мрежа. Системот овозможува двонасочна комуникација меѓу диспечер/возач, преку
Garmin навигациски уреди. Освен праќање пораки, диспечерот има можност да му
испрати на возачот цела маршрута, така што навигацијата ќе го одведе возачот на
саканата цел, без тој да внесува адреса или слично.
• Одржување
Оваа опција овозможува системот да го води одржувањето на возилото т.е кога
треба да се смени масло, филтер, гуми или нешто друго во возилото. Постои можност
системот автоматски да ја преземе изминатата километража од CAN Bus-от и навреме
да извести кога треба да се направи сервис на возилото.
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5.3

Одредување на енергетските и еколошките параметри на
работата на возниот парк на транспортна фирма

5.3.1 Опис на моделот и компјутерскиот програм COPERT IV
COPERT IV e модел и софтверски алат за одредување на количината на емисија
на загадувачки материи кои приозлегуваат од патничкиот сообраќај. Составен дел е од
EMER 1 /EEA Emission Inventory Guidebook 2, методологијата UNFCCC 3, UMECE4,
TFEIP 5, UNECE CLRTAP 6 како и упатствата на Европската унија (ЕU) за максималната
емисија на национално ниво. Моделот COPERT IV, кој го поддржува специјализиран
софтвер, во целост ги исполнува барањата за пресметување во сите наведени документи
и методологии [20, 34].
Со софтверската алатка COPERT IV се проценува емисијата на најзначајните
загадувачи (CO, NОx, VOC, PM, NH3, SO2, тешки метали) како и гасови кои влијаат на
ефектот на стаклена градина (CО2, N2О, CH4) кои ги произведуваат различните
категории возила. Програмот овозможува и одредување на NO/NO2 , елементарен јаглен
и органски честици и неметански испатливи органски соединенија (NMVOC) во текот
на работа на моторот на стабилна температура (топла емисија), емисија која се јавува
како резултат на стартување на возилото (т.н. ладен старт) како и емисија NMVOC
предизвикана од испарување на горивото. Вкупната емисија се пресметува врз база на
податоците кои треба да се приберат и факторите на емисија.
Во почетокот COPERT IV бил наменет за националните служби за проценка на
емисијата на загадување кои произлегуваат од патниот сообраќај поради формирање на
годишен национален извештај. Денес овај софтверски алат може да се користи и во
истражување за научна и академска примена. За пресметка се користат податоците на
годишно ниво. Минимален временски период за кои се прибираат податоци и се прават
анализи е една година. Моделот ги пресметува вкупните емисии преку комбинирање на
активностите при возење на секоја категорија на возила со емисионите фактори
соодветни за ситуацијата на возење. Блок дијаграм на методологијата за пресметка на
емисија на загадувачки материи на COPERT IV е даден на сл. 5.5 [34].

European Monitoring and Evaluation Porgramme (EMEP) - Програм за мониторинг и евалуација
Emission Inventory Guidebook - Катастарски водич на емисии
3
United Nations Framework Convestiom on Climate Change (UNFCCC) конвенција UN за климатски промени
4
United Nations Economik Commision for Europe (UNECE) Економска комисија на Обединетите нации за Европа
5
Task Force on Emission Inventories and Proektions (TFEIP) - Работна група за попис и проекција на емисија во
воздухот
6
Convention on LongRange Transboundary Air Pollution (CLRTAP) - Конвенција на долгорочно прекугранично
загадување на воздухот
1
2

74

Пресметки

Влезни променливи

Податоци за гориво
Потрошена количина
Податоци за активности
Број на возила по категории
Поделба на вознит парк според прописите за
емисија на издувни гасови (технологија)
Изминат пат по категории на возила
Изминат пат по тип на возило
Услови за возење
Просечна брзина по категории на возила и тип на
патот
Останати променливи
Климатски услови
Просечна должина на возење
Дистрибуција на испарување
Емисиони фактори
Според тип на емисија (топла, ладна,
испарување)
По категорија на возила
По тип на патот
Одредување на процентуално учество
на изминат пат при ладен старт
Месечно
Спрема тип на возила

Пресметка на емисија на сите загадувачи на годишно ниво кои
произлегуваат од патничкиот сообраќај според сите дефинирани
просторни единици и тип на пат
Сл. 5.5 Блок дијаграм на моделот COPERT IV
5.3.2

Влезни податоци за пресметка

За пресметување на емисијата на издувни гасови кои произлегуваат од
патничкиот сообраќај софтверскиот алат COPERT IV користи одреден број влезни
податоци. Податоци кои се потребни се:
• вкупна потрошувачка на поедини видови на гориво
• број на возила според категори и технологија на возила
• просечно изминат пат според категоријата на возила
• просечна брзина на возилата според категоријата на возила и видот на
патот
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•
•
•
•
•

структурата на изминат пат според видот на патот (градски, вонградски,
автопат)
просечна месечна минимална температура
просечна месечна максимална температура
просечен месечен воздушен притисок и
просечна должина на патување

Од наведените влезни податоци се разликуваат:

Податоците кои се користат за пресметка на емисиските фактори според
типот на емисија (емисија при ладен старт, емисија при нормален режим на работа на
моторот, при работна температура, испарување), емисиски фактори според категоријата
на возила, емисиски фактори според типот на патот, процентуално учество на изминат
пат при ладен старт на моторот. Во оваа група на податоци спаѓаат:
• просечна брзина на возилата според категоријата на возила и типот на
патот
• просечна месечна минимална температура
• просечна месечна максимална температура
• просечен месечен воздушен притисок и
• просечна должина на патување

Податоците кои во изворен облик се користат за пресметка на емисиските
издувни гасови кои произлегуваат од патничкиот сообраќај. Во оваа група спаѓаат:
• број на возила према категори и технологија на возила
• годишно изминат пат според категоријата на возила
• структурата на изминат пат според видот на патот
5.3.3 Пресметка на емисијата на издувни гасови
За пресметка и анализа на количината на емисија на издувни гасови се користени
достапните податоци за работата возниот парк за која фирмата ДООЕЛ Манди транс Битола води, релативно скромна, евиденција. Заради тоа, дел од податоците се добиени
и преку анкетирање на возачите. Тоа секако влијае врз точноста на влезните податоци, а
со тоа и врз пресметаните емисии на загадувачки материи. Податоците се дадени во
табела 5.3 во форма прилагодена за користење во компјутерскиот програм COPERT IV
и се однесуваат за две календарски години: 2012 г. и 2013 г.:
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Технологија

Просечно годишно изминат пат по возило

Поткатегорија

тешко товарно возило
тешко товарно возило

2013 година

2012 година

Категорија

Табела 5.3 Активности на возниот парк во 2012 и 2013 г.

Товарно
возило
28 -32 t

Еуро
V

10

115.000

1

9

90

Товарно
возило
28 -32 t

Еуро
VI

/

/

/

/

/

Број на
возила
km/год.

во град
(%)

регионален
пат (%)

автопат
(%)

Вкупно потрошено гориво :

398335 l

Товарно
возило
28 -32 t

Еуро
V

10

115.500

2

13

85

Товарно
возило
28 -32 t

Еуро
VI

2

16500

2

8

90

Вкупно потрошено гориво :

402537 l

Количеството на емитуваните издувни материи кои се резултат на пресметките
на COPERT IV се дадени во табела 5.4:
Табела 5.4 Емисија на издувни материи на возниот парк во 2012 и 2013 г. [ t ]
2012 год.

2013 год.

841,21

964,18

Азотни оксиди ( NOx )
Испарливи органски соединенија
(VOC )
Сулфурен диоксид ( SO2 )

1,92

2,40

0,03

0,03

0,00

0,00

Јаглероден моноксид ( CO )
Неметански испарливи органски
соединенија ( NMVOC )
Метан ( CH4 )

1,54

1,62

0,02

0,03

0,01

0,01

Азотен оксид ( NO )

1,73

2,16

Јаглероден диоксид ( CO2 )
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NO2

0,19

0,24

Азотен субоксид ( N2O )

0,06

0,06

Амоњак ( NH3 )

0,00

0,00

PM2,5

0,08

PM10

0,10

Цврсти честички ( PM ) (exhaust)

0,04

0,05

OM

0,01

0,01

Тешки метали (kg)
Олово, Pb

13,82

14,42

Кадмиум, Cd

0,00

0,00

Бакар, Cu

0,01

0,01

Хром, Cr

0,01

0,01

Никел, Ni

0,00

0,00

Селен, Se

0,00

0,00

Цинк, Zn

0,46

0,48

Како што може да се види од табела 5.4, во вкупното количество на емисија на
загадувачки материи доминантно е учеството на јаглеродниот диоксид (964,218 t за
2013 г.), а од тешките метали најмногу се емитува олово (14,42 kg за 2013 г.).
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6

ЗАКЛУЧОК

Континуиран и стабилен економски раст е цел кон која се стремат и
најразвиените земји, а за земјите во развој тој е од највисок интерес. Тоа подразбира сé
поголема потрошувачка на енергија, со интензивно трошење на фосилните горива и
зголемено негативно влијание врз човековата околина. Од тие причини, еден од
најголемите предизвици на денешницата е пронаоѓање на начин како да се задоволат сé
поголемите потреби за енергија, а при тоа, загадувањето на животната средина да биде
сведено на минимум. Најефикасен начин да се задоволат овие две спротивставени цели
е рационализација на нејзиното користење што е една од клучните претпоставки на
одржлив економски развој. Заради тоа, вкупниот технолошки развој последните децении
е насочен кон решавање на два крупни проблеми: зголемување на енергетската
ефикасност и намалување на влијанието врз човековата околина.
Современиот начин на живот се карактеризира со постојан пораст на мобилност
на луѓето и зголемување на употребата на сите видови на возила. Тоа резултира со
зголемување на интензитетот на сообраќај и зголемено оптоварување на транспортната
инфраструктура. И покрај големите инвестиции во изградба на нови патишта и
транспортна инфраструктура, застоите на патиштата постојано растат. Досегашното
искуство покажува дека овие проблеми не можат лесно да се решат со изградба на нови
патишта, потпирајќи се на постоечките решенија. Новите решенија бараат сосема нов
пристап и нов концепт на организација и управување со сообраќајот. Зголемените
барања за заштита на околината и сé поголемото еколошко оптеретување во урбаните
средини на почетокот на 90–тите години повторно ja актуелизирaа проблематиката на
енергетската ефикасност во транспортот т.е. намалување на потрошувачката на горива
и оперативните трошоци.
Користење на ресурсите на информациско-комуникациските технологии денес
претставува еден од најефикасните начини за подобрување на енергетската и
еколошката ефикасност во сообраќајот. Тоа ново подрачје на надградба на класичното
сообраќајно инжењерство во научниот и техничкиот речник на сообраќајните и
транспортните инжењери се нарекува интелигентни транспортни системи (ИТС). ИТС
е систем чии компоненти се комплексно испреплетени. Архитектурата на системот е
рамка во која можат да се развиваат поединечните ИТС услуги и функции и секогаш се
развива и дизајнира како отворен систем кој лесно може да се надоградува.
Реализацијата на широк спектар на ИТС услуги подразбира примена на современ
компјутерски, сензорски и комуникациски системи при што телекомуникациската
инфраструктура, по пат на „пајакова мрежа“, поврзува стационарна компјутерска,
комуникациска, сигнализациска и сензорска опрема, во згради, надзорни и
информациски пунктови и мобилна опрема во возило. Информациската технологија
овозможува многу елементи во рамките на транспортниот систем (возила, патишта,
светлосни сообраќајни знаци и сл.) да станат интелигентни со вградување на микро
чипови и сензори и овозможуваjќи меѓу себе да комуницираат безжично. Во водечките
земји во светот интелигентните транспортни системи придонесуваат за значително
подобрување на перформансите на транспортниот систем, подобро искористување на
постоечката инфраструктура, унапредување на безбедноста во сообраќајот,
поквалитетна услуга во јавниот превоз, помали трошоци во транспортот, смалување на
негативното влијание врз животната околина и сл. Централизиран и непрекинат (online)
надзор врз возилата и сообраќајните текови е клучен елемент за реализација на
претходно наведените цели.
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Системот за глобално позиционирање (GPS – Global Positioning System) денес е
основа за многу кориснички системи. Еден од нив е системот за лоцирање и пратење на
возила. Системот за навигација и локација е еден од темелните компоненти на
телематските системи на патниот сообраќај. GPS уредот во возилото и неговото
поврзување со дигиталeн тахограф и другите контролни уреди и сензори во возилото
овозможува лоцирање на возилата во реално време, добивање на информации од
најразличен карактер (брзина на движење и изминат пат, нивото на гориво во
резервоарот и количина на потрошено гориво за било кој период, број на вртежи на
моторот, позиција на педалата за гас и др.) Системот овозможува двонасочна
комуникација меѓу диспечерот и возачот преку навигациски и GSM уреди. Со следење
на поединечните возила и со примена на специјализирани софтверски програми, може
да се постигне намалување на транспотните трошоци во рамките на едно транспортно
претпријатие преку оптимизација на сообраќајните маршрути, т.н. еко-возење,
намалување на времето на чекање, контрола на движењето и употреба на возилата,
значајно намалување на злоупотреби кај возачите и т.н. Многу статистички анализи во
светот покажале дека таквите системи овозможуваат заштеда на гориво и преку 20%.
Во текот на последните децении индустријата на транспорт на стоки се соочува
со нови предизвици предизвикани од глобализацијата, либерализација на пазарите,
дерегулација во транспортниот сектор како и зголемена посветеност кон филозофија на
навремена испорака. Главна задача од секоја транспортна компанија е обезбедување на
квалитетни транспортни услуги кои треба да се извршат со што пониски трошоци.
Нивото на продуктивноста на транспортните средства во голема мера зависи од
организацијата на транспортниот процес, стапката на искористеност во возниот парк,
како и нивото на техничката исправност на возилата. И во оваа област, ИТС овозможува
развој на повеќе различни системи кои ја зголемуваат ефикасноста на работата на возен
парк, како и ефикасноста во товарниот транспорт во целина. Тука спаѓаат: систем за
следење на локација на товар; систем за резервација на простор за испорака; систем за
следење на локација и мониторинг на возило, систем за планирање на маршрути; систем
за мерење на тежина во движење; систем за превенција на незгоди итн.
Патниот транспорт претставува значаен извор на супстанци кои ја загадуваат
околината. Иако со воведувањето на новите стандарди и ограничувања, емисијата на
издувни гасови е значително смалена, таа е сé уште најголемиот антропоген извор на
јаглероден моноксид и неметански јаглеводороди, а заедно со енергетските извори и на
азотни оксиди. Кај дизел моторите на тоа се надоврзува и знатна емисија на честички на
чад. Во магистерскиот труд се анализирани еколошките аспекти на работата на возен
парк врз конкретен пример на транспортна фирма. За пресметување на количината на
емитувани загадувачки материи користен е модел и софтверски алат COPERT IV. За жал,
достапните податоци за работата на возниот парк кои понатаму се користени како влезни
променливи во користениот модел беа прилично скромни и недоволно прецизни што
секако влијае врз вредностите на пресметаните емисии на издувни гасови. Во таа насока,
за квалитетни истражувања, потребно е да се унапреди системот на евиденција со цел да
се добие широка база на податоци која би се однесувала на структурата на возниот парк
и обемот и начинот на неговото користење т.е. изминат пат според типот на патот (во
град, регионален пат и автопат), просечна брзина на возење, просечна должина на
возење (со и без товар), потрошувачка на гориво, итн.
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Прилог: Емисија на издувни материи на возниот парк на транспортна фирма “Манди“ за 2013 г.
POLLUTANT

CO

YEAR

SECTOR

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,06

0,24

1,29

1,59

Heavy Duty
Trucks

0,06

0,24

1,29

1,59

Rigid 28 - 32 t

0,06

0,24

1,29

1,59

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,00

0,00

0,02

0,03

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,00

0,02

0,03

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,00

0,02

0,03

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

2013

POLLUTANT

YEAR

VOC

2013

POLLUTANT

YEAR

NMVOC

2013

POLLUTANT

YEAR

CH4

2013

SECTOR

SECTOR

URBAN [t]

URBAN [t]

URBAN [t]

RURAL [t]

0,00

0,00

0,02

0,03

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,00

0,02

0,03

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,00

0,02

0,03

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

0,00

0,00

0,00

0,01

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,00

0,00

0,01

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,00

0,00

0,01
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POLLUTANT

YEAR

NOX

2013

POLLUTANT

YEAR

NO

2013

POLLUTANT

YEAR

NO2

2013

POLLUTANT

YEAR

N2O

2013

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,19

0,47

1,42

2,09

Heavy Duty
Trucks

0,19

0,47

1,42

2,09

Rigid 28 - 32 t

0,19

0,47

1,42

2,09

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,17

0,43

1,28

1,88

Heavy Duty
Trucks

0,17

0,43

1,28

1,88

Rigid 28 - 32 t

0,17

0,43

1,28

1,88

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,02

0,05

0,14

0,21

Heavy Duty
Trucks

0,02

0,05

0,14

0,21

Rigid 28 - 32 t

0,02

0,05

0,14

0,21

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,00

0,01

0,05

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,01

0,05

0,06

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,01

0,05

0,06

006
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POLLUTANT

YEAR

NH3

2013

POLLUTANT

YEAR

PM2.5

2013

POLLUTANT

YEAR

PM10

2013

POLLUTANT

YEAR

PM (exhaust)

2013

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,00

0,00

0,00

0,00

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,00

0,00

0,00

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,00

0,01

0,05

0,06

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,01

0,05

0,06

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,01

0,05

0,06

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,00

0,02

0,06

0,08

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,02

0,06

0,08

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,02

0,06

0,08

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,00

0,01

0,03

0,04

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,01

0,03

0,04

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,01

0,03

0,04
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Emission Results - Driving Mode oriented

POLLUTANT

YEAR

SO2

2013

POLLUTANT

YEAR

EC

2013

POLLUTANT

YEAR

FC

2013

POLLUTANT

YEAR

CO2

2013

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,00

0,00

0,00

0,00

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,00

0,00

0,00

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

0,00

0,00

0,02

0,03

Heavy Duty
Trucks

0,00

0,00

0,02

0,03

Rigid 28 - 32 t

0,00

0,00

0,02

0,03

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

8,48

39,76

228,52

276,76

Heavy Duty
Trucks

8,48

39,76

228,52

276,76

Rigid 28 - 32 t

8,48

39,76

228,52

276,76

SECTOR

URBAN [t]

RURAL [t]

HIGHWAY [t]

TOTAL [t]

26,72

125,30

720,15

872,16

Heavy Duty
Trucks

26,72

125,30

720,15

872,16

Rigid 28 - 32 t

26,72

125,30

720,15

872,16
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