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АПСТРАКТ 

 

Ефективноста од симулирањето на сообраќајот лежи во неговата способност точно да 

се реплицираат вистинските услови во сообраќајот, односно да се изврши соодветна 

калибрација на параметрите од моделот, наместо користење на стандардните вредности. 

Содветната калибрација и валидација е неопходен чекор во развојот на секој микроскопски 

симулациски модел. 

Досега во Р Македонија нема развиена процедура за калибрација и валидација на 

симулациски модел во софтверот VISSIM за градови со над 500 000 жители,  каде токовите 

во врвен час надминуваат и повеќе од 1 000 возила/час по приод. Бидејќи не постојат 

универзално прифатени процедури за спроведување на калибрација и валидација за 

сообраќајна мрежа со поголеми вредности на сообраќајните токови, во ова истражување 

беше одлучено да се работи со два параметри: големина на сообраќаен ток и време на 

патување. 

Резултатите од спроведениот тест за разликата во големината на сообраќајните 

токови покажуваат дека моделираните сообраќајни токови и опсервираните сообраќајни 

токови се поклопуваат во 97 % од случаите, што и беше една од поставените цели. Исто 

така, резултатите од спроведениот тест за времето на патување покажуваат дека времето 

на патување во моделот и опсервираното време на патување се поклопуваат во 100 % од 

случаите. 

Со дефинирање на процедурата за калибрација и валидација на симулациски модел 

во софтверот VISSIM за поголеми градови се отвара можност за надоградување на ова 

истражување со примена на коридори со поголемо сообраќајно оптоварување или на 

поголема мрежа на крстосници, но може да се прошири и во насока на испитување на 

други параметри како што се должина на редот, однесување на возачи, временски 

доцнења, брзина на движење итн. 

 

Клучни зборови: микроскопска симулација, калибрација, валидација, улична мрежа, 

големина на сообраќаен ток, време на патување, VISSIM. 
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ABSTRACT 

 

The effectiveness of traffic simulation lies in its ability to accurately replicate the actual traffic 

conditions, or to perform appropriate calibration of the parameters of the model, instead of using 

the standard values. Proper calibration and validation is a necessary step in the development of 

any microscopic simulation model. 

So far in R. Macedonia does not have a developed procedure for calibration and validation of a 

simulation model in the VISSIM software for cities with over 500,000 inhabitants, where the 

flows in the peak hour exceed more than 1000 vehicles / hour per approach. As there are no 

universally accepted procedures for conducting calibration and validation for a traffic network 

with higher values of traffic flows, in this research it was decided to work with two parameters: 

traffic flow size and travel time. 

The results of the conducted test for the difference in the size of the traffic flows show that the 

modeled traffic flows and the observed traffic flows coincide in 97% of the cases, which was one 

of the set goals. Also the results of the conducted travel time test show that the travel time in the 

model and the observed travel time coincide in 100% of the cases. 

By defining the procedure for calibration and validation of a simulation model in the VISSIM 

software for larger cities, it is possible to upgrade this research by applying corridors with higher 

traffic load or a larger network of intersections, but it can be extended in the direction of 

examination of other parameters such as queue length, driver behavior, time delays, speed, etc. 

 

Keywords: microscopic simulation, calibration, validation, street network, traffic flow size, 

travel time, VISSIM. 
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1. ВОВЕД  

 

Зголемениот урбан сообраќај може да ја намали мобилноста, а со тоа и просперитетот и 

виталноста на градот, доколку луѓето и продуктите остануваат заглавени во закрчениот 

сообраќај на градските сообраќајници
1
. 

 

 

Разбирање на природата и причините за урбаниот метеж претставува предуслов од 

кои произлегуваат транспортните политики и плановите за управување. Урбаниот 

метеж е комплексен феномен кој може да се должи на голем број фактори
2
 . 

 

Во текот на изминатите неколку децении сведоци сме на брзиот раст на 

побарувачката за превоз во патниот сообраќај. Особено, обемот на сообраќајот на 

патиштата е значително зголемен во текот на овој период, што се одразува врз 

зголемувањето на економската активност, населението и поседувањето автомобил. 

Според Одделот за транспорт во Велика Британија, сообраќајот претставен во изминати 

километри во 1950 година бил околу 50 милијарди и оваа бројка се зголемила на 400 

милијарди во 1990 година, односно во 2000 година повеќе од 450 милијарди поминати 

километри, а повеќе од 500 милијарди во 2008 година
3
. 

Ова зголемување на патниот сообраќај носи придобивки за општеството во 

однос на мобилноста и пристапноста, но, исто така, и трошоци. Трошоците вклучуваат 

не само директни трошоци со кои се обезбедуваат транспортни услуги како што се 

инфраструктурата, персонал, трошоци за опрема, туку и различни индиректни трошоци 

во однос на влијанието врз животната средина, особено на бучавата и загадувањето на 

воздухот, временски загуби заради застојот во сообраќајот, како и трошоци за 

загубените животи и направените штети како резултат на сообраќајни незгоди. 

Сообраќајот е исклучително сложен и динамички процес поврзан со просторно-

временското однесување на повеќе делови од системот. Комплексноста на возилата и 

сообраќајот се должи на нелинеарните интеракции на следниве три главни динамички 

процеси (слика1): 

                                                           
1„План за одржлив транспортен систем на Град Скопје“, Технички факултет и Град Скопје, Мај  2011. 
2 Federal Highway Administration (FHWA).Traffic congestion and reliability – trends and advanced strategies 

for congestion mitigation. Final report prepared by Cambridge Systematics and Texas, Transportation 

Institute,2005. 
3
 Wang C., The relationship between traffic congestion and road accidents: an econometric approach using GIS, 

Lough borough University Institutional Repository, February 2010 
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I. Сообраќајно однесување и сообраќајната побарувачка 

II. Рутирање на возила во сообраќајната мрежа 

III. Појава на сообраќајното задушување во рамките на мрежата 

 

Слика 1: Објаснување на комплексноста на моторниот сообраќај 

Извор: http://download.e-bookshelf.de/download/0000/0139/83/L-G-0000013983-0002346705.pdf 

 

Постојаното зголемување на бројот на возила, задушување, побарувачката и 

застојот во сообраќајот на патиштата, особено во врвните часови, е критичен проблем 

во многу земји и станува главна причина за загриженост. Проблемот со сообраќајното 

задушување ниту еден голем град целосно не успеал да го реши, туку поголемиот дел 

од градовите успеале со низа мерки и решенија значително да го намалат. Постојат 

голем број фактори кои влијаат на побарувачката за патување која е главна причина за 

настанување на сообраќајно задушување и тоа: социоекономски раст, пораст на 

население, поседување автомобил (степен на моторизација), намена на простор, навики 

за патување, квалитетот на јавен транспорт, товарен транспорт и испорака на стока, 

паркирање, трошоци за патување итн.  

Постоечките методи за управување со сообраќајот, надзор и контрола не се 

доволно ефикасни во однос на перформансите, цената и потребните напори за 

одржување и поддршка. Контролата на сообраќајот, како степен на прилагодливост, 

постои за да овозможи соодветен одговор на варијабилноста. Уште од почетокот на 

модерната сообраќајна сигнална контрола, сообраќајните инженери и проектанти на 

http://download.e-bookshelf.de/download/0000/0139/83/L-G-0000013983-0002346705.pdf
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сигналните системи се обидуваат да ги направат да одговараат колку што е можно 

повеќе на оние услови во сообраќајот кои преовладуваат.  

 

1.1. Сообраќајни симулации 

 

 Модернизацијата и подобрувањето во сообраќајот не може да се замисли без 

употребата на информатичката и компјутерската технологија, односно сообраќајните 

симулациски модели се неопходен инструмент за транспортните планери и 

сообраќајните инженери. 

Општо земено, симулацијата е дефинирана како динамичко претставување на 

некој дел од реалниот свет, која се постигнува со изградба на компјутерски модел 

(Drew 1968). Компјутерските модели широко се употребуваат во анализирањето на 

сообраќајниот и транспортниот систем. Користењето на компјутерските симулации 

започнува со D.L. Gerlough, кога тој ја изработил својата докторска дисертација на 

Универзитетот во Калифорнија, Лос Анџелес, во 1955 година. Оттогаш, па сè до денес, 

компјутерските симулации станаа широко употребувана алатка во сообраќајно-

транспортното инженерство. 

Петте движечки сили кои се причина за брзиот развој на компјутерските 

симулации се напредокот во сообраќајната теорија, во технологијата на компјутерскиот 

хардвер, како и во алатките за програмирање, развојот на општите информации за 

инфраструктурата, како и побарувачката од страна на општеството за подетални 

информации и анализи околу последиците од сообраќајните планови, мерки и промени.  

 Микроскопските симулации можат да се користат во неколку различни области 

во сообраќајот и транспортот. Тие можат да се користат за да се оценат промените во 

работењето на сигналните планови и во геометријата, пред истите да се спроведат во 

пракса. Исто така, тие се добри за проценка на одредени параметри кои не можат лесно 

да се забележат или добијат во одредена област. Овде се вклучени потрошувачката на 

гориво, влијанијата врз квалитетот на воздухот, фактори на ризик за несреќи, 

приходите на патарини и сл. Исто така, овие симулациски алатки може да се користат 

за да се оценат новите технологии, како што се интелигентните транспортни системи 

(ИТС). 

 Микроскопските симулациски модели широко се користени и во транспортните 

операции и во управувањето со анализите, бидејќи симулациите се побезбедни, 

поевтини и побрзо се добиваат резултати, за разлика од стандардното имплементирање 

и тестирање. За овој начин на симулирање да може да биде поволен и корисен за 
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инженерот, моделот мора прво да се калибрира и валидира пред истиот да може да се 

користи за да обезбеди значајни резултати. Во пракса симулациските модели често се 

спроведуваат во услови на дефинирани стандардни параметри или вредности кои се 

претпоставуваат. Ова најчесто се должи или на тешкотиите при собирање на 

податоците или на недостатокот на податоци за вршење калибрација и валидација за 

симулациски модел. 

 

1.2. Досегашни истражувања 

 

Во изминатите три децении, техниките на симулирање на сообраќајот беа 

користени за да ги предвидат ефектите од сите мерки пред истите да бидат воведени. 

Симулациите се ефективна и популарна алатка за анализирање на транспортните 

проблеми кои не се подложни да се учат со други средства и начини. Во моментов 

достапни се неколку инженерски софтверски програми специјализирани за сообраќајни 

анализи. Во нив спаѓаат TRANSIT-7F, EMME 3, AIMSUN/2, PARAMICS, CORSIM и 

VISSIM.  

Кога се врши симулацијата, треба да се биде во можност да се прикаже реалното 

сценарио кое го претставува вистинскиот сообраќаен ток. Сообраќајниот ток е 

комплексен феномен и реалното моделирање на моментните протоци бара значителни 

вештини и трпение. Затоа, развивањето на симулациски модел којшто ќе ја претставува 

реалната состојба на сообраќајниот  проток не е лесна задача и на целиот процес му се 

потребни неколку важни параметри поврзани со сообраќајните карактеристики 

предизвикани од различна сообраќајна контрола, геометриски фактори, возачи и 

нивните однесувања. Комплетирањето на потребните податоци бара повеќе ресурси и 

симулациски модели, па затоа често се претпоставуваат некои собраќајни параметри за 

да се поедностави симулацискиот процес. Дополнително, секоја софтверска програма 

има сопствени вградени ограничувања на сообраќајните карактеристики и параметри за 

да се симулираат различни реални сценарија. 

Ефективноста од симулирањето на сообраќајот во оценувањето на стратегиите 

за управување со сообраќајот лежи во неговата способност точно да ги отслика 

вистинските услови во сообраќајот; ова бара соодветна калибрација на неговите 

параметри место користење на стандардните вредности.  

Калибрацијата е процес во кој параметрите од моделот кој се симулира се 

оптимизираат за да се добијат што е можно поточни мерења меѓу симулираниот и 

вистинскиот сообраќај. Содветната калибрација е неопходен чекор во симулациските 
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апликации. Општо земено, калибрацијата е итеративен процес во кој инженерот ги 

прилагодува параметрите од симулацискиот модел, сè додека резултатите кои се 

добиени од симулацијата не се изедначат со измерените резултати. Споредбата често се 

опишува како валидација.  

VISSIM (VerkehrInStädten –SIMulationsmodell, англиски превод Traffic in cities - 

simulation model) е развиен на почетокот на седумдесеттите на Универзитетот Карлсруе 

(Karlsruhe) во Германија. Цел беше да се моделира урбан јавен транспортен систем, а 

програмата подоцна беше развиена да моделира сообраќајно однесување на 

автопатишта и друг вид патишта. Моделот има две главни внатрешни компоненти: 

симулирање на протокот на сообраќај, кој го копира движењето на возилата во 

токовите и генерирање на сигналните состојби кои го одредуваат сигналниот статус врз 

основа на информациите од симулирањето на сообраќајот. Микроскопското 

моделирање овозможува следење на индивидуалните возила, од влегувањето во 

проектираната мрежа, сè до нивното напуштање. Исто така,тоа овозможува доделување 

на специфични способности во однос на перформансите на секој вид возила, како што 

се максималната брзина, забрзување и забавување. VISSIM овозможува да се внесат 

влезни податоци за овие и други параметри во самиот модел. 

Програмата VISSIM користи повеќе модели, како што се моделот на следење на 

возила, моделот на однесување на возачите при промена на лента, моделот на 

странично однесување на возачите и моделот на однесување на возачите при контрола 

на сообраќајот со светлосни сигнали. Моделот на следење возила ја формира основата 

на микроскопските симулациски модели. Овој модел го објаснува однесувањето на 

возачите во сообраќајот (Aycin and Benekohal, 1999). 

Досегашните студии кои се поврзуваат со софтверот VISSIM и со калибрацијата 

на параметрите имаат тенденција да се поделат на две групи:  

1) на оние кои се однесуваат на автопатиштата и  

2) на оние кои се поврзани со работата на сигнализирани крстосници
4
. 

Следните споменати студии се дел од големиот број студии направени за да 

ги испитаат ефектите или оптимизацијата на влезните параметри во VISSIM. 

Методологијата за вршење калибрација и валидација Хаурдакас и Михалопулос 

(Hourdakis and Michalopoulos)
5
 ја претставиле преку три фази и тоа: 

                                                           
4
Miller, M. D., Developing a procedure to identify parameters for calibration of a vissim model. Georgia, May 

2009 
5
Hourdakis J., Michalopoulos P., Kottommannil J., A practical procedure for calibration microscopic traffic 

simulation models. 82nd Annual Meeting CD-ROM, Transportation Research Board, Washington D.C., 2003 
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1. Калибрација базирана на протоци (ја објаснуваат како најмалку комплицирана и 

фаза којашто прва се користи). 

2. Калибрација базирана на брзината (за оваа фаза е потребно повеќе работа 

поради поголемата чувствителност на самата мерка, брзината,  флуктуацијата на 

сообраќајот). 

3. Калибрација базирана на цел (се користи за фино нагодување на симулацискиот 

модел за специфичната цел). 

Истражувањето на Фелендорф и Фортиш (Fellendorf and Vortisch)
6
 најмногу е 

поврзано и засновано на психофизичкото однесување на возачите. Тие дискутираат за 

тоа дека резултатите од микроскопската калибрација и валидација засновани врз 

моделот на психофизичко следење на возилата може да го репродуцира протокот на 

сообраќај многу реално под различни реални услови. Но, тие нагласуваат дека сето тоа 

е можно доколку се изврши прилагодување на моделот за локални сообраќајни услови. 

Предложената постапка за калибрација на симулациски модел на Парк и Хончју 

(Park and Hongtu)
7
 се состои од нагодување на симулацискиот модел, почетна 

калибрација, физибилити тест, калибрирање на параметрите со употреба на генетски 

алгоритам (GA) и евалуација на моделот. Тие препорачуваат калибрација на 

симулацискиот модел пред да се продоложи со натамошни анализи и симулации на 

сообраќајот. 

Фортиш и Метју (Vortisch and Mathew)
8
 во своето истражување разгледуваат 

методологија која се спроведува со помош на генетски алгоритам. Овој алгоритам 

помага во решавање на формулирањето на оптимизацијата и во добивање значајни 

резултати. Во комбинација со генетскиот алгоритам го користат и хеуристичкиот 

метод, со кој се утврдува листата на параметри кои ќе бидат користени во алгоритмот 

на оптимизација. Тие објаснуваат дека на секој параметар му е потребна долна и горна 

граница во која ќе варира неговата вредност. 

Во своето истражување Парк и Шнеебергер (Park and Schneeberger)
9
 го 

потенцираат линеарниот регресионен модел, создаден со помош на параметрите за 

калибрација како независни променливи. Тие сметаат дека треба да се создаде нов 

                                                           
6
Fellendorf, M., Vortisch P., Validation of the microscopic traffic flow model vissim in different real-world 

situations. In 80th Annual Meeting, Transportation Research Board of the National 381 Academies, Washington, 

D.C., 2001. 
7
Park, B., Qi, H., development and evaluation of a procedure for the calibration of simulation models, 

Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., 2005. 
8
Vortisch P., Mathew, T., Manjunatha, P., Methodology for the calibration of vissim in mix trafffic. 

Transportation Research Board Annual Meeting, 2013. 
9
Park, B., and J. D. Schneeberger, Microscopic simulation model calibration and validation: a case study of 

vissim for a coordinated actuated signal system, Transportation Research Board of the National Academies, 

Washington, D.C., 2003 



7 
 

регресионен модел за секоја нова мрежа на која ќе се врши калибрација и валидација, 

бидејќи секоја мрежа е посебна и се разликува од останатите. 

Едно од многуте истражувања на Park
10

 се однесува токму на вршење на 

калибрација и валидација кај координиран сигнален систем. За потребите на 

истражувањето бил креиран симулациски модел во VISSIM и CORSIM. Креираната 

мрежа била составена од осум последователни крстосници во местото Феирфакс, 

Вирџинија (Route 50) и додадена била уште една крстосница, бидејќи се наоѓала во 

нивна близина и со тоа би влијаела на протокот на останатите крстосници. Потребните 

влезни податоци биле добиени од Министерството за транспорт во Вирџинија и 

Лабораторијата на Универзитетот во Вирџинија. Начинот на кој било спроведено 

истражувањето се состоел од неколку чекори и тоа: конфигурација на симулацискиот 

модел, првична евалуација, првична калибрација, физибилити тест, калибрација на 

параметрите со користење на генетски алгоритам, евалуација на нагодување на 

параметрите, валидација и визуализација. Извршувањето на постапката за калибрација 

и валидација била направена со споредување на распределбата од излезните резултати 

од симулацијата и на просечните вредности на податоците од терен. За вршење на 

калибрација било земено времето на патување, а како мерка за валидација била 

користена должината на редот. Во нивното истражување во VISSIM калибрираните 

параметри не го поминале првиот пробен валидациски тест, па затоа бил направен и 

втор пробен тест, кој бил успешен. Со тоа се нагласува дека валидацискиот тест треба 

да се спроведе за да бидеме сигурни дека калибрираниот модел може да се користи за 

одредени услови. 

Од она што досега е кажано за калибрацијата може да се заклучи дека сè уште не 

е дефинирана една униформна процедура преку која ќе се спроведува самата 

калибрација. Но, она што треба да се потенцира е дека калибрацијата на симулацискиот 

модел е потребна да се направи пред секое истражување и анализа на симулирање на 

сообраќај со цел резултатите кои ќе се добијат да ја отсликуваат реалната состојба. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Park, B., Won, J., Yun, I., Application of microscopic simulation model calibration and validation pocedure: a 

case study of coordinated actuated signal system, Transportation Research Board of the National Academies, 

Washington, D.C., 2006 
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1.3. Предмет и цел на истражувањето 

 

Предмет на истражување во овој магистерски труд е анализа на постојната 

работа на крстосници по должина на улицата „Војвода Васил Чакаларов“ во Скопје, 

оценета преку дефинирани параметри. 

 Цел на магистерскиот труд е преку изработка на посебна методологија да се 

изврши калибрација и валидација на микроскопски симулациски модел за 

координираниот потег на улицата „Војвода Васил Чакаларов“ во Скопје. Придонесот 

од овој калибриран и валидиран модел е во тоа што во досегашното искуство во нашата 

држава многу малку се работат микросимулациски модели кога станува збор за 

сообраќајот, а уште поретко се прави калибрација и валидација на истите. Па, затоа 

дефинираната методологија за калибрација и валидација ќе послужи како основа за 

создавање на микроскопски симулациски модели кои ќе бидат одраз на она што се 

случува во реалноста. 

 

1.4. Структура на истражувањето 

 

Во првиот дел од магистерскиот труд ќе биде направен теоретски осврт кон 

сообраќајното симулирање, неговото значење, како и посебно разгледување на  

досегашните истражувања поврзани со калибрацијата и валидацијата на 

микросимулациски модели, бидејќи од нив ќе произлезе методологијата која ќе биде 

користена во овој магистерски труд. Исто така, ќе се дефинира проблемот, предметот и 

целта на истражувањето. Она  што е клучното за овој магистерски труд е дека ќе се 

покаже важноста на калибрацијата и валидацијата, односно дека без нив моделот нема 

да биде реплика на реалната слика на терен. 

 Вториот дел од трудот ќе биде посветен на објаснување на микросимулаторот 

VISSIM, неговото развивање и системската архитектура. Ќе се дефинираат и објаснат 

основните модели врз кои се заснова софтверот VISSIM, кои модели за што се 

користат, но и ќе се прикажат и потенцираат параметрите врз коишто ќе се врши 

калибрација и валидација. 

Во третиот дел ќе се прикаже методологијата за вршење на калибрација и 

валидација, односно начинот на којшто истата ќе биде изведувана. Како што претходно 

кажавме, бидејќи не постои униформна процедура за спроведување на калибрацијата, 

најмногу ќе се користат искуствата од досегашните истражувања во светот. Вака 

дефинираната методологија во овој магистерски труд ќе може да се користи за кој било 
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друг модел, а калибрираниот и валидираниот модел кој ќе го добиеме за дефинираната 

делница ќе биде спремен за понатамошни истражувања и проектирање на варијантни 

решенија за подобрување на сообраќајната слика. 

 Во четвртиот дел на магистерскиот труд ќе се работи на реална состојба, 

односно ќе се креира микроскопски симулациски модел за град Скопје. Подрачјето кое 

ќе се разгледува е делница на улицата „Војвода Васил Чакаларов“, дефинирана со 

четири координирани крстосници, почнувајќи од крстосницата со ул. „Ѓорче Петров“, 

па сè до крстосницата со ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“. Во овој дел, исто така, 

ќе се дефинираат општите податоци за градот, подрачјето на опфат, начинот на кој ќе 

се прибираат податоците и како истите ќе се обработуваат. Многу важна точка ќе биде 

вршењето на првичната калибрација и евалуација, како и вршење на статистички 

тестови – дали валидацијата ќе ја потврди веродостојноста на излезните резултати. 

Постапката на калибрација и валидација ќе се изврши со споредба на излезните 

резултати и просечните вредности измерени од терен.  

На крај, ќе бидат прикажани и дискутирани излезните резултати, со што доколку 

се покаже дека имаме простор да ја подобриме работата на наведената делница, истото 

ќе биде направено со предлог варијанта на сигналните планови и линиската 

координација. 

Во последниот дел од магистерскиот труд ќе бидат прикажани заклучните 

согледувања.  
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2. ПРИКАЗ НА СОФТВЕРСКИОТ ПАКЕТ VISSIM И СИМУЛИРАЊЕТО НА 

СООБРАЌАЈОТ 

2.1. Историја и развивање на софтверскиот пакет 

 

Во светот на сообраќајното инженерство постојат околу педесетина најчесто 

користени и познати микросимулациски програмски алатки, кои во повеќето случаи се 

направени во истражувачките институти и универзитетите
11

. Водечка улога во 

подрачјето на микросимулацијата припаѓа на програмската алатка VISSIM (германска 

компанија PTV) која се користи во повеќе од сто земји низ светот. Од самиот почеток 

тековно се работи на постојан развој на нови функции и ажурирање на веќе  постојните, 

со што во моментов на располагање е верзијата VISSIM 9.0. 

VISSIM е микроскопски симулациски компјутерски програм кој се темели на 

повеќенаменска симулација на сообраќајните токови, со нагласување на анализи и 

оптимизација на сообраќајните токови. Моделот овозможува множество на различни 

можности за симулирање на урбан и вонурбан сообраќај, како и поврзување на 

симулацијата со јавниот и индивидуалниот сообраќај. Со помош на моделирање на 

реалните сообраќајни услови можеè многу добро, со релативно висок процент на 

сличност помеѓу реалниот и моделираниот сообраќаен ток, да се опфати сложеноста на 

условите во сообраќајот. Основата на секоја сообраќајна симулациска програма е 

математички модел со чија помош се дефинираат основните физички принципи на 

сообраќајот (технички и организациски). 

Овој софтвер денес е глобален лидер на пазарот со над 7 000 продадени лиценци 

во последните 15 години. Околу една третина од корисниците се консултантски фирми 

и индустрија, една третина јавни агенции, додека преостанатата третина се академски 

институции за едукација и истражувања. Првенствено симулацискиот софтвер е 

наменет за сообраќајните инженери. Сепак, како транспортните планери сè повеќе се во 

потрага за поголем степен на детали, така се зголемува бројот на корисници кои го 

користат симулацискиот софтвер во транспортното планирање. 

За подобро разбирање на проблематиката на микросимулацијата, во следната 

табела прикажани се карактеристиките на  микросимулацискиот модел кои најчесто се 

користат во областа на патниот сообраќај, како кај симулацијата на капацитетот, така и 

во анализите на безбедноста во сообраќајот. 

                                                           
11

Matjaž Šraml, Goran Jovanović, Mikrosimulacije u prometu (radni udžbenik s primjenom VISSIM-a), 

Maribor, 2014 
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Табела 1: Хронолошко претставување на историјата на алатките во VISSIM за развој 

на софтверот  

1974 година 

(Wiedemann) 

Се воведува психофизичкиот модел за следење на возила кој го 

опишува движењето на возилата во една сообраќајна лента, но не го 

вклучува одвојувањето 

1978-1983 

година 

Универзитетот во Карлсруе (Германија) извршил неколку 

истражувачки проекти на тема мерење и развој на моделот во врска 

со движењето на возилата. Повеќето истражувања се однесуваат на 

автопатиштата. 

1983 година 

(Hubschneider) 

Се развива околината на симулацискиот модел за возила на 

повеќелентни патишта, како и на сигнализирани и несигнализирани 

крстосници. 

1983-1991 

година 

Се вршат низа истражувачки проекти на Универзитетот во 

Карлсруе, во врска со безбедноста, штетните емисии и сл. 

1990-1994 

година 
Видеман и Рајтер работеле на подобрување на оригиналниот модел. 

1994 година 

(Fellendorf) 

Направена е првата комерцијална верзија на софтверската алатка во 

Германија, наменета за анализирање на пропусната моќ на 

сигнализирана крстосница со активно управување. На располагање 

во оваа програмска алатка е графичкото обликување на мрежата, 

анимацијата на возила и мапата во позадина. 

1994-1997 

година 

Брзиот развој овозможува дефинирање на нови патишта, 

понатамошно моделирање на јавниот превоз, предности во 

моделирањето на крстосниците и интерфејс за бројни системи за 

контрола на сигналите. 

1998 година Дополнителните модели на сообраќајните протоци ја намалуваат 

потребата на оригиналниот модел, што овозможува подобро 

калибрирање на сообраќајните услови на пооптоварените патишта. 

2000 година Заради зголемување на апликациите и заради бавното дефинирање 

на патот, се воведува динамичка поддршка на патот. 

2003 година COM интерфејсот им овозможува на корисниците стандардизирана 

програмирана апликација за развој на специфични апликации со 

VISSIM во позадина. 
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2004 година Стандардизираниот интерфејс помеѓу програмските алатки VISUM 

и VISSIM овозможува креирање нови апликации кои се темелат на 

еднаква геометрија на мрежата и еднакви податоци за сообраќајните 

протоци. 

2006 година Се користеле мултипроцесори и група на компјутери  потребни за 

компаративна обработка со цел намалување на времето за 

обработка, во случај на поголеми транспортни мрежи. 

2007 година Предвидувања за возењето во конфликтни подрачја. 

2008 година Модели во однос на сообраќајните токови на пешаци, кои се 

темелат на основа на моделот на движење на пешаци на Хелбинг. 

Се прави врска со SSAM програмата за анализа на безбедноста во 

сообраќајот. 

2013 година Последната верзија е со потполна нова архитектура. 

2016 година Подобро управување со сценаријата (споредба на сценарија), побрза 

симулација и подобра визуализација, едитирање на податоците во 

матриците. 

2020 година Автоматско поставување на конфликтните области на крстосници, 

подобрување во 3Д објектите, воведени се три нови видови  

сигнална контрола. 

 

2.2. Системска архитектура    

 

Микросимулациската софтверска алатка VISSIM претставува стохастички 

(случаен), дискретен, временско прилагоден модел. Моделот користи психофизички 

карактеристики за следење на возилата (Car following model) во нивното надолжно 

движење и алгоритми кои се темелат врз основа на правилата за возење на возилата кои 

се вклучуваат од споредните правци. Концепиран е на идејата која произлегува од 

теоријата на Видеман за протокот на сообраќај, каде што времето на реакција на 

возачот е прилагодено на секој возач, односно возило. 

Една од карактеристиките на софтверот VISSIM е тоа што не користи 

конвенционален начин на моделирање на системот, како што е link/node, туку го 

користи начинот link/connector, кој овозможува моделирање на многу комплексна 

геометрија. Со помош на микросимулацискиот модел VISSIM може да се симулираат 

сите видови сообраќајни површини (автопати, локални патишта, велосипедски ленти), 
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сите видови сообраќај (моторизиран, немоторизиран), како и сите видови јавен превоз 

(автобуси, трамвај, подземна железница). 

Математичките модели се фундамент на секој софтвер за симулирање сообраќај 

и претставуваат основа за дефинирање на сообраќајната мрежа со која се симулираат 

техничките и организациските аспекти на реалната ситуација. Симулаторот е поделен 

на три главни дела и еден дополнителен дел кој ги генерира резултатите на секоја 

симулација (Fellendorf M. & Vortisch P., 2010). 

Прв дел - инфраструктурен дел  

Овој дел е составен од патната и шинската инфраструктура, вклучувајќи ја 

поставената хоризонтална и вертикална сигнализација. Инфраструктурниот дел 

во софтверот е  важен и потребен за моделирање на патиштата и железничкиот 

сообраќај. За да се одредат изворните и целните дестинации на патување, 

потребни ни се стојалиштата за јавен превоз и паркинг просторите. Исто така, во 

овој дел се вбројуваат и фиксните  елементи во мрежата (знаци, детектори и сл.). 

Втор дел – сообраќаен дел 

Вториот дел го сочинуваат техничките карактеристики на возилата и 

спецификациите на протокот на возила. Сообраќајниот проток е дефиниран со 

матрици на изворно целни патувања или преку влезните линкови и 

генерирањето на токот. Како компоненти на вториот дел се јавуваат линиите на 

јавен превоз, како и маршрути на движење. 

Трет дел - контролен и надзорен дел 

Овој дел ги претставува сите елементи поврзани со контролата и надзорот на 

сообраќајот (контрола со вертикална сигнализација или со светлосна 

сигнализација). Составни елементи на овој дел се: правила за возење во 

крстосница, правила во однос на првенството на движење, како и поставувањето 

на светлосни сигнали. 

Сите три дела во софтверот се меѓусебно поврзани, како што е претставено на 

сл.2. 

Последниот дел, односно дополнителнит дел е наменет за сите видови излезни 

резултати, без повратни врски. Излезните податоци можат да се добијат во текот на 

самата симулација или во облик на анимација, статистички податоци во врска со 

состојбата на возилата и детекторите. Повеќето мерења се јавуваат за време на 

симулацијата и се зачувуваат на крајот на истата. 
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Сл. 2: Шематски приказ на составните делови на VISSIM (Fellendorf M. & Vortisch P., 2010) 

Извор: Matjaž Šraml i Goran Jovanović; Mikrosimulacije u prometu (radni udžbenik s primjenom VISSIM-a), 

Maribor, 2014 

 

2.3. Основни модели врз кои се заснова VISSIM 

 

Квалитетот на сообраќајното симулирање зависи пред сè од квалитетот на 

моделот за проток на сообраќај кој се наоѓа во неговото јадро. Моделот на VISSIM 

содржи психофизички модел за следење на возила и алгоритам кој се заснова врз 

правилата за страничните движења, но најважно истиот се темели на континуираната 

работа на Видеман (Wiedemann). Основната идеја на моделот на Видеман е 

претпоставката дека возачот може да биде во едно од следниве видови возење: 

 Слободно возење – начин на возење кое не е под влијание на останатите возила. 

На овој начин возачот има за цел да ја постигне и одржи саканата брзина, т.е. 

брзина на слободно возење. Во реалноста оваа брзина не може да биде 

одржувана константно. 

 Приближување – начин на возење со кое возачот минува низ процес на 

прилагодување на брзината на пониската брзина на возилото кое е пред него. За 

возачот да дојде до прифатливото безбедно растојание, потребно е да ја 

намалува брзината за да може да го следи возилото пред него. 
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 Следење – начин на возење со кое возачот го следи возилото пред него и 

континуирано забрзува или забавува за да може да остане во чекор со брзината 

на возилото пред него. 

 Сопирање/забавување – начин на возење со кое возачот применува поголема 

стапка на забавување во случај кога возилото напред презема одредено дејство 

кое се рефлектира со намалување на безбедното растојание помеѓу двете возила. 

За секој од наведените видови возење, забрзувањето е опишано како резултат на 

брзината, разликата во брзината, растојанието и карактеристиките на индивидуалното 

возило и возач. Возачот се префрла од еден на друг режим, штом ќе достигне одреден 

праг кој може да се изрази како комбинација на разликата на брзината и растојанието. 

Способноста на возачот да ја согледа разликата во брзините и да го процени 

растојанието варира кај секој поединец кој е учесник во сообраќајот. Поради 

обединување на психолошките аспекти и физиолошките ограничувања на перцепцијата 

на возачот, овој модел е наведен како психофизички модел за следење на возилата. 

Однесувањето на возилата во VISSIM е контролирано од страна на самиот тип 

на возилото и од страна на параметрите за однесување при возење кои се доделени на 

линковите по кои се движат возилата. Типот на возилата ги одредува механичките 

карактеристики на возилата, како што се ширина, должина, максимално и посакуваното 

забрзување и забавување. Параметарот за однесувањето во текот на возењето содржи 

повеќе параметри кои ги контролираат четирите типа на однесување: однесување при 

следење на возила, однесување при промена на лента, странично однесување на 

возачите и однесување при контрола на сообраќајот со светлосни сигнали. Во случај 

кога имаме мала мрежа обично се користи само еден параметар за однесување при 

возење на целата мрежа. 

 

2.3.1.  Модел за следење на возила 

 

Во текот на спроведување на микросимулацијата можеме да одбереме еден од 

наведените модели за следење на возилата (Car Following Model): 

 Wiedemann 74 – се препорачува за патишта во населени места 

 Wiedemann 99 – се препорачува за патишта вон населени места и 

автопатишта (освен за места каде има преплетување или вклучување) 

 без модел – се препорачува за едноставни симулации (симулирање на 

пешаци). 
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Сл. 3: Избор на еден од моделите за следење на возила 

Извор: VISSIM 9.0 

 

Основните параметри кои е потребно да се одредат во однос на моделот за 

следење на возила се: 

 Следење на сообраќајот/безбедно растојание (Look Ahead Distance) - со 

минимално, односно максимално растојание се одредува вистинската 

способност за перцепција на возачот во врска со останатите возила во истата 

лента. 

 Набљудувани возила (Observed Vehicles) - бројот на забележани возила влијае на 

предвиденото движење на другите возила и според тоа возачот го прилагодува 

своето движење. 

 Набљудување на сообраќајот позади (Look Back Distance) - се одредува 

растојанието од кое возачот може да го набљудува сообраќајот позади себе и да 

реагира со оглед на ситуацијата. 

 Привремен недостаток на внимание (Temporary Lack of Attention) - возачот нема 

да реагира на возилата пред себе, освен во случај на ненадејно силно сопирање. 

Служи за да се утврди траењето (Duration) на недостатокот на внимание и 

веројатноста (Probability) со која се дефинира колку често се одвраќа 

вниманието од настанот. Колку овие вредности се поголеми, толку е помала 

пропусната моќ на патот. 

 Прецизно дефинирање на однесувањето на возачот - кога е избрана опцијата 

“Smooth closeup behavior“, возилата при приближување до одредена неподвижна 

препрека рамномерно ја намалуваат брзината. Во случај кога оваа опција не е 

избрана, возачите се однесуваат на принципот на следење на возилата пред нив, 

односно ќе го запрат возилото само во оној случај кога ќе запре возилото пред 

него. 
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 Оддалеченост од фиксни пречки (Standstill distance for static obstacles) − доколку 

е одбрана оваа опција, ќе се користи зададената вредност, но најчесто се користи 

стандардната оддалеченост (ax = 0,5m) во однос на постојниот објект. Доколку 

опцијата не е одбрана, возилата ќе ја користат нормалната распределба на 

случајни вредности (0,5; 0,15). 

 

Сл. 4: Параметри на моделот за следење на возила 

Извор: VISSIM 9.0 

 

 

2.3.1.1. Математички симулациски модел  „Видеман 74“ (Wiedemann 74) 

 

Во симулацискиот програм VISSIM се применува изменета верзија на основниот 

математички модел на Видеман од 1974 година. Во него се понудени следниве 

параметри: 

 просечно растојание помеѓу возилата во мирување (Average Standstill Distance) 

ax – се одредува посакуваното просечно растојание помеѓу запрените возила; 

 дополнително посакувано безбедносно растојание (Additive part of desired safety 

distance) bxadd  и повеќекратно посакувано безбедносно растојание (Multiplicative 

part of desired safety distance) bxmult  - влијае на пресметката на безбедното 

растојание. 

 



18 
 

Растојанието помеѓу две возила можеме да го пресметаме со следната равенка: 

                                                       

                      √              

каде што е: 

  - брзина на возилото 

  - вредност помеѓу 0 и 1 (обично избираме 0,5 со стандардна девијација од 0,15). 

 

На слика 5 претставен е делот од VISSIM во кој може да се врши промена на 

основниот математички модел на Видеман од 1974 година. 

 

 

Сл. 5: Параметри од моделот на Wiedemann 74 

Извор: VISSIM 9.0 

 

 

2.3.1.2. Математички симулациски модел  „Видеман 99“ (Wiedemann 99) 

 

Основата на моделот „Видеман 99“ кој се користи во VISSIM, се темели врз 

моделот за сообраќајни токови на „Видеман“ од 1999 година. Промената на вредноста 

на параметрите во VISSIM може да се врши во делот кој е претставен на сл.6. 
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Сл. 6: Параметри од моделот на Wiedemann 99 

Извор: VISSIM 9.0 

 

Во овој модел како составен дел се земени следниве параметри: 

 CCO е посакуваното растојание помеѓу застанатите возила и нема варијација. 

 CC1 е растојанието во секунди кое возачот сака да го задржи при одредена 

брзина. При одредена брзина v (m/s) просечното безбедно растојание се 

пресметува:                  .  Вредноста на безбедносното растојание 

влијае врз капацитетот, како и на самата безбедност. 

 CC2 е променливо растојание кое се јавува при процесот на следење на 

возилата. Ова растојание обично варира помеѓу dx_safe и dx_safe + 10, но како 

најчеста и стабилна вредност се зема 4m. 

 CC3 е параметар кој го контролира сопирањето на возилата во низа, кое се 

случува кога возачот забележува дека возилото кое се движи пред него е бавно и 

започнува навремено да ја намалува брзината. 

 CC4 ги дефинира негативните разлики во брзината во текот на процесот на 

следење. 

 CC5 ги дефинира позитивните разлики во брзината во текот на процесот на 

следење. Позитивна вредност за овој параметар одговара со негативната 

вредност за параметарот CC4. 
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 CC6 ја претставува осцилацијата на брзината при процесот на следење. Доколку 

вредноста за овој параметар е нула, тогаш осцилацијата на брзината е независна 

од растојанието. 

 CC7 ги претставува осцилациите во текот на забрзувањето. 

 CC8 го претставува посакуваното забрзување кога возилото тргнува од 

мирување. 

 CC9 го претставува посакуваното забрзување при брзина од 80 km/h. 

 

2.3.2. Модел на однесување при промена на лента 

 

Моделот на промена на лента во VISSIM првично бил развиен од страна на 

Вилман и Спарман (Willmann and Sparmann). Во моделот на Спарман, однесувањето 

при промена на лента е поделено на два вида: промена на лента кон побрза лента и 

промена на лента кон побавна лента. Да се направи одлука за менување лента, потребно 

е да се оцени и да се даде одговор на следните прашања: дали постои желба или 

потреба да се промени лентата, дали моменталната ситуација која се одвива во 

соседната лента е поволна за да се изврши промена и дали движењето во соседната 

лента е возможно. 

Во процесот на симулација на сообраќајните токови, се разликуваат два типа на 

промена на лентата по која се движат возилата: 

 потребно (неопходно) менување на лента (со цел возилото да дојде до 

посакуваниот пат); 

 слободно менување на лента за да се постигне поголема брзина. 

Без разлика на тоа за каков тип на промена на лента се работи, првиот и многу 

важен чекор за возилата во VISSIM е да ја најдат соодветната празнина за да го 

извршат процесот на промена. 

Моделот за промена на лента во VISSIM е контролиран и зависи од параметрите 

кои се претставени на сл.7. 
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Сл. 7: Параметри од кои зависи моделот при промена на лента 

Извор: VISSIM 9.0 

 

Општото однесување во моделот при промена на лента го дефинира начинот на 

престигнување и содржи две опции: слободен избор на лента (Free lane selection) и 

правило на десна или лева страна (Right side rule/Left side rule). Претекнувањето е 

дозволено во која било лента кога се користи првата опција, но доколку е одбрана 

втората, во тој случај ќе има одредени ограничувања. Параметрите кои го дефинираат 

однесувањето се исти и во двата случаи/опции.  

Агресивноста на маневрите при менување на лента е дефинирана со прагот на 

забавување за возилата кои ја менуваат лентата (сопствен) и возилата кои се наоѓаат во 

лентата (возила кои заостануваат). Прагот на забавување е утврден со шест параметри 

кои се дадени во делот „Потребно менување на лента“ (Necessary Lane Change). 

Параметарот со кој се дефинира времето кое е потребно да го помине возилото 

пред да биде отстрането од симулацијата (Waiting Time Before Diffusion), го одредува 

точното време на возилото кое ќе чека на полната линија за да ја најде потребната 
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прифатлива празнина, пред истото автоматски да биде отстрането од симулацијата. 

Овој параметар е доста корисен кога поради неактивноста на едно возило може да се 

блокира симулацијата. Во тој случај на крајот од симулацијата се појавува ерор порака. 

Исто така, може да се определи вредноста на параметарот за минималното 

растојание (min. Headway) и факторот на намалување на безбедносното растојание 

(Safety Distance Reduction Factor). Пример, стандардната вредност на факторот е 0,6, 

што резултира со 40-процентно намалување на безбедносното растојание. 

Вредноста на параметарот за максимално забавување во случај на заедничко 

сопирање (Maximum Deceleration for Cooperative Braking) претставува прифатливо 

забавување  на возилата кои се движат, со намера да го пропуштат пред себе возилото 

кое ја менува лентата. Ако сакаме да се ограничи брзината на движење на целната 

лента, односно доколку сакаме да го спречиме менувањето на лента на одредено 

подрачје/дел од патот, тогаш ја одбираме функцијата за избегнување на подрачје со 

органичена брзина (Overtake Reduced Speed Areas).  

Една од поновите функции кои во претходните верзии на програмот не беше 

овозможена е функцијата за напредно спојување (Advanced Merging), која овозможува 

помалку нереални чекања при промена на сообраќајната лента, односно одлуката за 

промена на лента се носи претходно. Со тоа пропусната моќ (капацитетот) на патот се 

зголемува и се приближува до реалната ситуација. 

 

2.3.3. Модел на странично однесување на возачите 

 

Кога станува збор за страничното однесување, во VISSIM по дифолт (однапред 

зададено) возилата ја зафаќаат целата ширина на коловозот. Од сл.8 се гледа дека во 

делот за странично однесување може да се дефинира однесувањето на возачот, како и 

параметрите поврзани со страничното однесување на возачите, без разлика дали ќе се 

одбере опцијата возилата да се движат на левата , десната страна, во средина или пак да 

ја користат целата ширина. Доколку старничното заемното дејство не е присутно, 

параметрите кои го определуваат овој модел може да се изостават. 
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Сл. 8: Параметри од кои зависи моделот на странично однесување на возачите 

Извор: VISSIM 9.0 

 

Дополнителни параметри кои го дефинираат моделот на странично однесување 

на возачите се: 

 Одржување на странично растојание од возилата во соседната лента (Keep 

Lateral Distance To Vehicles On Next Lane) - со овој параметар возилата ја 

разгледуваат позицијата и растојанието од возилата во соседните ленти. 

 Редот од возила е во форма на дијамант (Diamond Shaped Queuing).  

 Се земаат во предвид следните насоки на вртење (Consider Next Turning 

Direction) - со овој параметар се земаат во предвид доцните претекнувања и 

доцните одлуки за свртувања. 

 Минимална надолжна брзина за страничните движења (Minimum 

Longitudinal Speed For Lateral Movement). 
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2.3.4. Модел на однесување при контрола на сообраќајот со светлосни сигнали 

 

Кога станува збор за светлосни сигнали во VISSIM, односно кога се разгледува 

моделот на однесување на возачите при контрола на сообраќајот со светлосни сигнали, 

потребно е да знаеме дека постојат три нови групи на параметри (сл.9), кои се поделени 

на: 

 реакција од страна на возачот кога имаме жолто светло на светлосните сигнали 

(Reaction To Amber Signal); 

 однесување на возачот во случај кога имаме црвено/жолто светло на светлосните 

сигнали (Behavior At Red/Amber Signal); 

 намалено безбедносно растојание во близина на стоп линијата (Reduced Safety 

Distance Close To A Stop Line). 

 

 

Сл. 9: Параметри од кои зависи моделот на однесување при контрола на сообраќајот со светлосни 

сигнали 

Извор: VISSIM 9.0 

 

Реакцијата од страна на возачот кога има жолто светло на светлосните сигнали, 

во делот на параметри во VISSIM може да се дефинира како континуирана проверка 

или пак како модел на една одлука. Постојат разлики во начинот на однесување на 
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возачот при овие две состојби и тоа, кога го имаме моделот со континуирана проверка 

возачот со доближување кон светлосниот сигнал во секој дел од симулацијата прави 

испитувања дали да продолжи да вози или да застане, а во случај кога го имаме 

моделот на една одлука, ги имаме трите фактори на веројатност, со кои дефинираме 

дали возачот ќе застане на жолто светло. 

Формулата која се користи за да се пресмета веројатноста за запирање на жолто 

светло е: 

   
 

               
               

Каде што е: 

  - моменталната брзина 

   - растојанието до светлосниот сигнал. 

 

2.3.5. Останати параметри од значење за микроскопскиот модел на VISSIM 

 

Покрај сите гореспоменати карактеристики и параметри на однесување на 

возачите во различни услови, постојат и дополнителни параметри за извршување на 

микросимулацијата, кои се корисни во случај кога работиме на симулацискиот модел 

на VISSIM.  

Кога станува збор за брзината, треба да се напомене дека во однос на 

симулацијата важни се посакуваната брзина, просечната брзина и конкретната брзина. 

Теренското (реално) мерење на брзината може да се вметне во моделот за 

дистрибуција на брзината (сл.10). За симулациските модели (кои се наменети да ја 

тестираат безбедноста во сообраќајот) многу се важни точноста при мерењето и 

прецизноста при внесување на распределбата на брзината. Со зголемување на 

просечната брзина на возилата, се зголемува степенот на тежина на сообраќајните 

незгоди и последиците од нив. Додека, пак намалувањето на брзината последователно 

влијае врз намалување на степенот на ризик и последици од сообраќајните незгоди. 
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Сл. 10: Параметри од кои зависи моделот на однесување при контрола на сообраќајот со светлосни 

сигнали 

Извор: VISSIM 9.0 

 

Постојат множество од карактеристики кои му се препишуваат на возилото, а 

истите влијаат на безбедноста во сообраќајот, како и на последиците од сообраќајните 

незгоди. Како најважни може да ги споменеме максималното забрзување и 

максималното забавување. Микроскопскиот модел на VISSIM не користи само една 

вредност за споменатите варијабли, туку ги користи зависностите на забрзувањето и 

забавувањето за секој тип на возило. Зададените (дифолт) вредности во VISSIM се плод 

на долгогодишните истражувања, како и на калибрацијата и валидацијата на 

параметрите. И покрај сè, корисникот има можност самостојно да ги подесува саканите 

параметри. 

 

2.4. Калибрација и валидација на параметрите во VISSIM 

 

За секој кој се занимава со симулација, важно е дали добиените резултати се 

веродостојни, односно колку истите се реални, посебно ако симулацијата ја користиме 

како алат за прогнозирање на сообраќајните токови за во иднина. За таа цел потребно е 

симулацискиот модел да се стандардизира (калибрира) и оцени/провери (валидира). 

Во основа, калибрацијата на симулацискиот модел се однесува на конечното, 

односно финото подесување на параметрите со цел да се прикаже што пореална 

(вистинска) состојба на сообраќајниот проток во рамки на статистичките дозволени 

отстапувања. Најчесто процесот на калибрација на симулацискиот модел се однесува на 

уредување на сообраќајот, карактеристиките на сообраќајниот ток и карактеристиките 

на однесувањето на возачите во различни услови. 
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Валидацијата пак се однесува на контрола на прецизните вредности на 

параметрите кои се резултат на симулацијата и параметрите измерени на терен. 

Вредностите на симулацијата обично се наоѓаат во рамките на 5 % отстапување во 

однос на мерењата од терен. За споредба на набљудуваните и симулираните вредности 

може да се користат широк спектар на статистички методи. Микросимулациските 

модели најчесто ги оценуваме со помош на GEH статистичката метода која во Велика 

Британија претставува стандард за споредба на сообраќајните токови. 

Кога станува збор за стохастички симулациски модел, како што е VISSIM, 

потребно е да се напомене дека е потребно да се користи повеќе симулациски една по 

друга за секој модел/пример поединечно, бидејќи по случаен избор се генерираат 

различни параметри за различна распределба на сообраќајниот проток. 

При процесот на калибрација потребно е да се биде внимателен при изборот на 

параметри врз кои ќе се врши калибрација. Во принцип тој процес одзема доста време и 

не е во пракса да се калибрираат сите достапни параметри во моделот, особено поради 

тоа што голем број од параметрите имаат минимален ефект на точноста на моделот. 

Затоа листата на параметри кои ќе се калибрираат треба да биде што помала, со 

можност да не се елиминираат потенцијално влијателните параметри или поважните 

карактеристики.  
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3. МЕТОДОЛОГИЈА НА КАЛИБРАЦИЈА И ВАЛИДАЦИЈА ВО VISSIM 

3.1. Развој на симулациски модел 

 

Сè она што е наведено во точка 1.2 од овој труд, а е поврзано со досегашните 

истражувања во врска со калибрација и валидација на микросимулацискиот модел, 

покажува дека постојат повеќе процедури, односно методологии преку кои се 

спроведува калибрацијата. Секој од споменатите истражувачи, почнувајќи од Парк и 

Шнеебергер (Park and Schneeberger), преку Фортиш и Метју (Vortisch and Mathew), па 

се до Фелендорф, Хончју и Фортиш (Fellendorf, Hongtu and Vortisch), во своите трудови 

ја потенцираат потребата од спроведување на калибрација и валидација пред секое 

истражување или вршење на анализа на сообраќајот со цел резултатите кои ќе се 

добијат да бидат што е можно поблиски до реалноста.  

Знаејќи дека калибрацијата на микросимулацискиот сообраќаен модел е клучна 

компонента за успешно моделирање и симулирање, потребно е методологијата за 

калибрација да се состои од три главни фази и тоа: 

 Развој на основниот модел 

 Планирање на пристапот за калибрација 

 Модел за калибрација и валидација. 

На дијаграмот прикажан подолу е претставена методологијата која ќе се 

спроведе за калибрација и валидација на сообраќајниот модел. 
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Диј. 1: Методологија за калибрација и валидација 

Извор: Изработено од магистрандот 

 

3.2 Начин на креирање на симулациски модел 

Првата фаза од процесот на калибрација и валидација претставува развој на 

основите на симулацискиот модел. Кога зборуваме за основите на симулацискиот 

модел, тогаш тоа се однесува на сè она што служи како влезен податок при креирањето 

на моделот. Во оваа фаза потребно е добро да се испланираат целите, обемноста на 

проблемот кој ќе се обработува, начинот на кој ќе се прибираат податоците, како и да 
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се направи темелна проверка на можни грешки кои треба да се поправат, со цел да не 

направат дополнителни проблеми при калибрацијата или во полош случај да влијаат на 

излезните резултати. 

Како потенцијални проблеми кои би можеле да влијаат врз калибрацијата, а кои 

може да се избегнат во оваа фаза, може да се споменат одредување на област за 

истражување кои не се совпаѓаат со севкупните поставени цели или пак креирање на 

многу мала или многу голема област за истражување која не би ги вклучила клучните 

тесни грла. Исто така, како потенцијален проблем може да се спомне и изборот на 

времето за анализа на симулацијата кое треба да ги задоволува целите кои се 

поставени. 

За подобро да се претстави и разбере начинот на кој може да се креира 

симулацискиот модел, целата постапка е поделена во неколку точки и потточки 

опишани во натамошниот текст. 

 

I. Поставување цели и одредување на методологија 

 

Со самото поставување на целта на истражувањето се поставуваат и темелите на 

истражувањето. Со неа се одредува во која насока ќе се развива истражувањето и што е 

она што треба да се добие на крај, како финален производ од истражувањето. 

Целта на овој магистерскиот труд е преку изработка на посебна методологија да 

се изврши калибрација и валидација на микроскопски симулациски модел за 

координиран потег во градот Скопје.  

Разновидноста и непостоењето на една унифицирана методологија за вршење на 

калибрација и валидација овозможува изработување на сопствена методологија, која би 

ги опфатила оние фази кои сметаме дека се важни или оние делови кои сме во можност 

да ги спроведеме, а сепак на крај би ја исполниле целта. Постојат многу методологии 

кои досега се разработени и спроведени, а воглавно се разликуваат според начинот на 

кој се споведува калибрацијата, одредувањето на мерки за ефикасност, изборот на 

софтвер во кој се изработува симулацискиот модел, како и според начинот преку кој се 

прибираат податоците од терен. 

 

II. Подрачје на опфат 

 

Подрачјето на опфат врз кое ќе се врши исцртување на сообраќајната мрежа и 

кое ќе биде предмет на истражување може да биде најразлично, во зависност од 
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можностите. Како подрачје може да биде земена цела улица или булевар, делница од 

одредена улица или автопат, крстосница, неколку крстосници долж улица или булевар 

итн. 

Истражувањето во овој магистерски труд посебно го нагласува процесот на 

калибрација и валидација на микроскопски сообраќаен модел за подрачје во градот кое 

не се наоѓа во потесното градско јадро, но на овој дел од градот се забележуваат  

интензивни дневни токови. Од таа причина, истражувањето и изработката на 

сообраќајната мрежа со сите нејзини карактеристики ќе се изврши на ул. „Војвода 

Васил Чакаларов“. 

 

III. Одредување мерки за ефикасност 

 

Излезните резултати добиени од анализата на сообраќај се мерките за 

ефикасност, кои се всушност индикатори користени за оценување на перформансите на 

системот. Мерките за ефикасност, исто така, се користат за да се споредат и да се 

спротивстават  перформансите на системот под различни услови или наизменично да се 

подобрат. Потребно е да има можност да се идентификуваат кои било ограничувања во 

однос на мерките за ефикасност. 

Сите мерки за ефикасност кои ја опишуваат и ја дефинираат целта на анализата 

потребно е да бидат одредени претходно во методологијата. Постојат одредени 

пропишани мерки на ефикасност кои треба да бидат земени предвид доколку се 

анализираат одредени делови од сообраќајот (делници, рампи, крстосници, автопат), но 

сепак би било прифатливо и доколку се изберат мерки кои сме во можност да ги 

обработиме или пак мерки за кои не постои одредено ограничување во начинот на 

прибирање на податоците, како што е буџет, ресурси и др. 

Како мерки за ефикасност може да бидат анализирани брзина, должина на 

редови, време на патување, густина, просечни временски загуби, просечна брзина на 

патување итн. 

 

IV. Одредување начин преку кој ќе се прибираат податоци на терен 

 

Без разлика каков симулациски софтвер се користи, за потребите на изработка 

на моделот потребни ни се низа податоци како што се геометријата на улиците и 

крстосниците, начинот на контрола, брзината на движење, големината и структурата на 

сообраќајниот проток. Освен овие податоци, за потребата на изработка на 
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микросимулацискиот модел потребни се и податоци за карактеристиките на возилата и 

возачите. Овие податоци потребно е да ги прибереме од терен, преку вршење на 

теренско снимање и набљудување на сообраќајот, но треба да се нагласи дека некои од 

податоците е доста тешко да се измерат, како на пример, карактеристиките на возачите.  

При прибирање на податоци може да се користат повеќе техники, кои се 

групирани во следниве групи: рачно (мануелно) прибирање на податоци, 

полуавтоматско и автоматско прибирање на податоци, фотографска и видеотехника. 

Која техника или група на методи за прибирање на податоци ќе се користи при 

истражувањето, зависи од повеќе критериуми, како што се: потребниот квалитет на 

мерните големини, расположливоста на мерната опрема и материјалните средства, 

обученоста на кадарот и слично. 

Потребните податоци за ова истражување ќе бидат спроведени преку повеќе 

техники. За собирање  на податоци за големината на сообраќајниот проток, наместо 

стандардната техника на рачно броење, ќе се користи системот за детекција на возила 

со автоматско броење на возила кои поминале преку индуктивните детектори на возила 

вградени во секоја сообраќајна лента на влезовите и излезите од крстосниците. Но, 

бидејќи Центарот за управување и контрола на сообраќајот кој го има градот Скопје не 

го покрива целосно западниот дел од градот, сообраќајот на останатите крстосници ќе 

биде сниман со камера. 

Прибирањето на податоците за времето, брзината на патување и временските 

загуби ќе се изврши преку методот на просечно возило кое ќе се движи со брзина на 

сообраќајниот ток. Параметрите на движење на просечното возило утврдени на микро 

ниво ќе го репрезентираат, односно претставуваат однесувањето на целокупниот 

сообраќаен ток.  

Прибирањето на податоците за максималната должина на редот ќе се врши со 

помош на системот за видеомониторинг на сообраќајот на приоди на крстосници со цел 

да се утврди максималната должина на ред кој се формира при работа на светлосните 

сигнали. 

 

V. Креирање мрежа во симулацискиот софтвер VISSIM 

 

Креирањето на мрежата на која ќе се врши процесот на калибрација и 

валидација се одвива чекор по чекор, започнувајќи најпрво со подготовка на подлогите 

за цртање, па преку геометријата и каракетристиките на сообраќајната инфраструктура, 
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големината и структурата на сообраќајниот ток и на крај дефинирањето на параметрите 

поврзани со симулацијата.  

1. Подготвување подлоги за исцртување 

Како подлога за исцртување може да се користат онлајн-мапи или 

дигитални/графички исцртани подлоги. Мапите кои се достапни преку онлајн-сервисот 

(Bing Maps) обезбедуваат високо квалитетни воздушни фотографии, сателитски снимки 

и детални планови за многу региони.  

За подетално исцртување на мрежата за симулацискиот модел може да се 

користат и веќе готови дигитални и графички подлоги во различни формати (*.dwg, 

*.jpg, *.dxf, *.tif). 

2. Геометрија на сообраќајниците и крстосниците 

После внесување и скалирање на подлогата која ќе се користи, се преминува кон 

уредување на геометријата и карактеристиките на сообраќајниците. Се започнува со 

исцртување на линкови и конектори (Links and Connectors) на опфатот на кој се 

изработува симулацискиот модел, а потоа се дефинираат карактеристиките. 

При процесот на исцртување на сообраќајните површини се дефинираат и 

следниве елементи: бројот на сообраќајни ленти во секоја насока на секој приод, 

ширината на секоја од сообраќајните ленти, наклонот на делницата, поставеноста на 

радиусот на вртење (се дефинираат бројот на точки на прекршување), должината на 

лентите за свртување, растојанието пред крстосницата кога возилата ја менуваат 

лентата, местоположбата на детекторите и сообраќајната сигнализација, стојалиштата 

за јавен превоз, местата за паркирање, премините за велосипеди и пешаци и др. 

3. Начин на функционирање на сообраќајот на крстосниците 

Сообраќајот на крстосниците може да функционира со помош на вертикална 

сигнализација или со помош на светлосни сигнали. 

Протокот на сообраќај на несигнализираните  крстосници се регулира со помош 

на правила за предност (Priority Rules) или конфликтните подрачја (Conflict Area). Овие 

правила служат за меѓусебно препознавање и давање предност на возилата на различни 

вкрстувања и јазли. Овие две правила може да се практикуваат во следниве ситуации: 

 несигнализирани крстосници на кои важи правилото на десна страна; 

 несигнализирани крстосници на кои возилата кои се движат во споредниот 

правец мораат да им дадат предност на возилата од главниот правец; 

 кружни крстосници; 

 крстосници на кои е поставен знакот „СТОП“; 
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 подрачје на кое се вкрстуваат возилата кои доаѓаат од пристапните рампи и 

немаат предност во однос на возилата кои се движат во главниот правец; 

 десните свртувања на сигнализирана крстосница кои се издвоени со посебна 

лента; 

 давање предност на автобусите кои од стојалиштата се вклучуваат во 

сообраќајниот ток. 

Во случај кога имаме регулирање на сообраќајот со светлосни сигнали, најпрво 

во делот на сигнална контрола (Signal Control) се дефинираат сигналните групи (Signal 

Groups) и сигналната програма (Signal Program). По дефинирање на сите елементи на 

сигналниот програм се одредува позицијата на сигналните глави (Signal Heads) на секој 

приод и на секоја сигнална глава и се доделува по која сигнална група од сигналниот 

програм треба да работи.  

4. Ограничување на брзината 

Распределбата на функцијата од саканата брзина е особено важен параметар кој 

има влијание врз капацитетот на линкот, како и врз времето на патување. Доколку 

возилото не е попречено од друго возило или пак од некој објект на мрежата, како што 

е сигналниот контролер, тогаш возачот ќе патува со посакувана брзина која може да ја 

постигне. 

Во VISSIM распределбата на посакуваната брзина може да се користи за посебна 

композиција на возила, пешаци, места за паркирање, ленти за возила на јавен превоз и 

слично. 

За ограничување на брзината може да се користи и функцијата за намалување на 

брзината во одредени зони (Reduced Speed Areas). При наидување на овие зони, 

возилата кои се движат во мрежата автоматски ја намалуваат својата брзина и во 

означената зона се движат со претходно определената брзина. По напуштање на овие 

зони, возилата почнуваат автоматски да забрзуваат сè додека не ја постигнат својата 

посакувана брзина. Овие зони можат да се користат на повеќе места, како што се 

опасни кривини, наближување кон кружен ток, наближување до место каде има 

поголема застапеност на пешаци и слично. 

5. Сообраќајно оптоварување 

Во делот за влезни податоци за возилата и сообраќајниот проток (Vehicle Inputs) 

се дефинира точниот број на возила кои се движат по сите приоди. За квалитетно да се 

изработи моделот, потребни се конкретни податоци за сообраќајното оптоварување по 

насоки на движење и по структурата на токот. Најчесто како релевантни податоци се 

користат податоците од утринските и попладневните врвни часови, кои се добиваат 
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преку мерење и следење на сообраќајот. Доколку предметот на анализа е мрежа со 

повеќе крстосници, потребно е податоците за сите крстосници да се прибираат во ист 

ден. 

При внесување на податоците во VISSIM важно е да се напомене дека е 

потребно да се внесува бројот на возила во еден час, дури и ако временскиот интервал 

на прибирање на податоците е помал или поголем од еден час. Доколку одреден 

процент или број на возила не успее да влезе во мрежата за зададениот период на 

симулирање, на крајот на симулацијата автоматски се прави ерор документ (*.err) во кој 

е дефиниран бројот на возила кои не успеале да влезат во мрежата. Во овој документ 

нема да има никаков податок за бројот на возила кои не успеале да влезат во мрежата 

доколку влезниот интервал на податоците е подолг од времето на симулација. 

Максималниот можен проток на возила зависи од брзината и параметрите на 

однесувањето на возачите кои се одредени и зададени. 

6. Структура на сообраќајниот ток 

Еден од клучните параметри за изработка на симулациски модел е структурата 

на возила во сообраќајниот ток (Traffic/Vehicle Composition), која мора да биде земена 

во предвид во фазата на внесување на сообраќајното оптоварување. Параметарот за 

структура на сообраќајниот ток потребно е да се дефинира за секој приод посебно. 

Структурата на токот може да биде различна, но се состои од автомобили, тешки 

товарни возила, автобуси и слично. На пример, може да се направи една структура на 

сообраќајниот ток со автомобили и учество на тешки товарни возила со 5 %, друга 

структура на токот со автомобили и учество на тешки товарни возила и автобуси со 5 % 

итн. Покрај процентуалното учество на одреден тип на возила во структурата на токот, 

може да се дефинира и нивната посакувана брзина. 

7. Дефинирање на маршрути за движење на сите типови на возила 

Дефинирањето на маршрутите може да се врши на статички или динамички 

начин. Статичкиот начин ја дефинира рутата/маршрутата на движење на возилото од 

одредена старт точка (во VISSIM се означува со црвена боја), до секоја одредена крајна 

точка или секција  од патот (во VISSIM се означува со зелена боја). Доколку за одреден 

приод се дозволени повеќе статички рути, се користи статички процент за секоја рута, 

кој го дефинира процентот на возила кои се движат по таа рута/маршрута.  

Кога го имаме динамичкото рутирање или динамичката одлука за рутирање, 

возилото одлучува и во оној момент кога одредени услови се исполнети или не се 

исполнети. Како пример можеме да земеме доколку одредено паркинг место е 
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зафатено, тогаш се одбира ново празно место за возилото и во моментот се избира нова 

рута на движење до слободното место. 

8. Дефинирање на пешачки и велосипедски сообраќај 

Како дополнителен дел на симулацијата на возила во VISSIM е овозможено и 

дефинирање и симулирање на пешаци и велосипедисти. Дефинирањето на параметрите 

кои се однесуваат на овој вид сообраќај се врши слично како и кај возилато, со тоа што 

се одредува големината на протокот на пешаци и велосипедисти, брзината на движење, 

рутите по кои може да се движат, структурата на пешачкиот сообраќај и слично. 

9. Дефинирање на параметри кои се однесуваат на симулацијата, 

одредување на бојата на објектите и 3D моделите 

Пред да се започне со симулирање на сообраќајот, потребно е да се дефинираат 

одредени параметри кои се однесуваат на самата симулација. Како параметри за кои 

може да се менуваат вредностите или да се задржат понудените се: периодот на 

симулација изразен во секунди, одредување колку често позицијата на возилото се 

пресметува во една симулациска секунда, бројот на симулирања, брзина на 

симулацијата и др. 

За да се допрецизира целосниот изглед на симулацискиот модел, може да се 

менуваат, уредуваат и додаваат објекти во мрежата во 2D и 3D. Преку опцијата за 

графичките параметри (Graphic Parameters) може да се дефинираат карактеристиките 

на сите објекти кои се во мрежата за подобра нивна визуализација. Исто така, за време 

на симулацијата може да се прикажуваат параметри поврзани со видот на сообраќај, 

класифицирани според бојата за секој линк посебно. 

 

3.3.  Начин на изведување на калибрација на модели во VISSIM 

 

Секој симулациски модел има параметри кои се својствени за самиот модел и 

кои не е препорачливо да се калибрираат. Нив ги нарекуваме стандардни параметри 

(default). Во одредени различни случаи овие параметри може да се менуваат и да 

функционираат прифатливо, но ова е невозможно да се гарантира. Сепак, доколку 

стандардните параметри се прифатливи да се користат за специфичната мрежа, би било 

добро да се прескокне чекорот на калибрација и валидација, така што ќе се користи 

симулацискиот модел со стандардни параметри за понатамошните анализи. Ова е 

корисно бидејќи поголем временски период и напор може да се заштеди со 

прескокнување на процесот на калибрација. За да се осигура дека ова е можно, 

потребно е стандардните параметри да се тестираат по поставување на симулацискиот 



37 
 

модел. Доколку тестирањето на стандардните параметри не е прифатливо, во тој случај 

потребно е да се спроведе калибрација и валидација. Тестирањето се состои од две 

фази: повеќекратно симулирање на моделот со стандардни параметри и последователно 

споредување на добиените резултати.  

Општо земено, симулацискиот модел со секое повторно симулирање дава 

различни излезни резултати кои не се разликуваат целосно едни од други. Ова се должи 

на случајното генерирање броеви за секое симулирање. Случајното генерирање се 

користи за да се донесат одлуки во процесот на симулирање, како што е времето на 

појава на возилата во мрежата, типот на возила кои ќе се појават во одреден момент, 

како и патот кој ќе го користи секое возило. Во тој случај, ако ги собереме излезните 

резултати од повеќекратното симулирање на мрежата, тие ќе имаат одредена 

дистрибуција со минимални и максимални вредности. 

Бидејќи јасно дефиниравме дека повторувањето на симулацискиот модел е 

многу важен дел од целокупниот процес на калибрација и валидација, следно што треба 

да дефинираме е вкупниот број на повторувања на симулацијата. Потребно е да се 

спроведе статистички процес со цел да се добие теоретска идеја за разумниот број  

повторувања.  

Овој процес се состои од следниве чекори: 

 Неколкукратно повторување на симулацијата – како прифатливи граници на 

повторување се зема минимално повторување од четири пати, а максимално 

повторување во одредени случаи и повеќе од сто. 

 Проценка на стандардно отстапување – после добиените податоци се пристапува 

кон пресметување на стандардното отстапување на следниот начин: 

    
         

   
              

Во оваа равенка   претставува излезната вредност на секое повторување, а   е 

просечната вредност од сите повторувања. Вредноста на   е всушност вкупниот 

број на повторувања. 

 Избирање на ниво на доверба – во овој чекор се одредува колку сакаме нашата 

проценка да биде точна. Најчесто се користи 95 % интервал на доверливост. 

 Пресметување на минималниот број на повторувања на симулацискиот модел – 

потребниот минимум може да се пресмета на следниот начин: 

      
(  

 

 
)    

 

√ 
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Како помош може да ја искористиме и табелата за најчесто употребувани 

вредности, која ќе ни го покаже посакуваниот број на повторувања според 

посакуваното ниво на доверливост.
12

 

Кога почнуваме да зборуваме за главната постапка на калибрација, потребно е  

целиот процес да го сумираме во следниве чекори: 

I. Помеѓу многуте различни параметри за калибрација за секој симулациски модел, 

потребно е да се изберат параметрите кои најмногу би влијаеле врз резултатот. 

II. Поставување прифатливо подрачје за секој избран параметар кое би требало да 

биде соодветно за тој параметар, а се избира врз основа на личното искуство или 

пак врз основа на достапните податоци за сообраќајот. 

III. Да се изврши проверка дали по повеќекратно симулирање на симулацискиот 

модел секој параметар се движи во разумни граници. 

IV. Доколку се добијат неразумни резултати, потребно е да се дознае кој параметар 

влијае на резултатот преку користење на статистички тестови или графички 

методи. Потоа повторно се повторува чекорот три. 

V. Откако опсегот за секој параметар ќе ги исполни условите во чекор три, се 

продолжува со постапката на калибрација. Алатката за оптимизација може да 

помогне да се најде група на оптимални параметри кои ги задоволуваат 

определените критериуми во рамките на ограничувањата. 

VI. Ако се добијат резултати од чекор пет, тогаш ова е крај на постапката за 

калибрација. По добивање на калибрираниот параметар, потребно е да се 

спроведе постапката за валидација. 

 

Потребно е да се внимава при избирање на параметри кои ќе бидат вклучени во 

постапката на калибрација, бидејќи пред сè не е разумно да се оди со калибрација на 

сите достапни параметри, од причина што тоа одзема доста време и голем број од 

параметрите може да имаат минимален ефект врз точноста на моделот. Затоа листата на 

параметри потребно е да биде колку што е возможно помала, со тоа што не би се 

елиминирале потенцијално влијателните или важните параметри. Изборот на 

параметри за калибрација во овој труд ќе се направи од групата на влезни параметри 

кои може да се менуваат. Изборот ќе се ограничи на времето на патување, брзината и 

должината на ред. 

                                                           
12

 Park, B., Won, J., Microscopic Simulation Model Calibration and Validation Handbook, Washington, October 

2006, pp. 20 
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Важно е да се каже дека изборот на параметри за калибрација е тесно поврзан со 

излезните резултати кои може да се добијат при симулирање на моделот. Постојат 

различни начини преку кои може да се добијат излезните резултати, било тоа да е 

вкупно за целиот сообраќај или пак одделно за секој вид.  

Еден од чекорите кои се преземаат доколку симулацискиот модел со сет од 

стандардни (default) параметри не ја отсликува состојбата на терен е чекорот кога се 

проверува дали сетот од калибрирани параметри ја отсликува или не состојбата на 

терен. Ова најлесно ќе го направиме со претставување на ефикасноста на моделот 

преку хистограм. 

При симулирањето на моделот можно е да се јават одредени грешки и за нив 

VISSIM креира посебен документ со грешка кој содржи објаснување и податоци за 

секоја грешка. Постојат три основни грешки кои можат да бидат присутни во 

извештаите кои ги креира VISSIM. 

 

Табела 2: Основни VISSIM симулациски грешки
13

 

Тип на грешка Објаснување 

1. Возило избришано 

од мрежата (рутата) 

Возилото дошло до крајот на линкот додека било во потрага 

по следниот линк од рутата 

2. Возило избришано 

од мрежата 

(промена на лента) 

Возилото чекало подолго од дефинираното време на чекање 

пред да биде избришано од мрежата додека се обидувало да 

ја смени лентата 

3. Возило отстрането 

од мрежата 

Не се генерираат доволен број возила во мрежата бидејќи 

стапката на празнење/испуштање на возила е помала од 

внесената вредност за проток на возила 

 

Првите две грешки резултираат кога моделот го отстранува возилото кое е во 

застој. Под суштината на моделот подразбираме дека во реалниот свет, во случај на 

каков било застој, возачот ќе најде начин како да го продолжи своето патување, па 

затоа секоја блокада во сообраќајот поради застој на возило нема да ги одразува 

реалните услови. Од таа причина, кога возилото е во застој, моделот го отстранува 

возилото од мрежата. Третиот тип на грешка се добива кога големината на влезниот 

проток е поголема од капацитетот на мрежата. 

                                                           
13

David Michael Miller; Developing a procedure to identify parameters for calibration of a vissim model, 

Georgia Institute of Technology, May 2009 
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Потребно е да се нагласи дека значајноста на сите грешки и потребата за нивно 

намалување треба да се утврди од страна на изработувачот, како дел од развојот на 

моделот и тестирањето. 

 

3.4. Начин на изведување на валидација на модели во VISSIM 

 

Една од најзначајните и најтешките задачи со кои се среќава инженерот во 

постапката на изградба на модел е валидација на моделите за симулација. Корисниците 

на моделот, инженери и аналитичари кои ги користат излезните резултати од моделот 

како помош за своите предлози при проектирањето и менаџери кои донесуваат одлуки 

засновани на тие предлози, секогаш гледаат на моделот со извесна доза на скептицизам 

во погледот на неговата валидност. За да се намали постоечкиот скептицизам и да се 

зголеми верувањето во својот модел, моделерот мора да соработува со крајните 

корисници во процесот на изградувањето и валидацијата на моделот. 

Валидацијата се смета за процес со кој се утврдува степенот до кој основните 

правила и врски на моделот се во можност да го прикажат, односно доловат фактичкото 

однесување во сообраќајот како што е наведено од страна на основните теории и 

податоци од терен. 

Проблемот со валидацијата на моделот произлегува од претпоставките дека 

моделот е секогаш упростена слика на реалниот систем којшто го претставува, односно 

поедноставен поглед на реалниот систем кој се истражува. Заради тоа, во моделот 

секогаш се внесуваат одредени апроксимации на реалноста, што го прават процесот на 

валидација уште поважен. Од сето тоа произлегува дека моделот мора да се тестира со 

што би се покажало дали тој е добар, без грешки и дали е доволно уверлив за сите оние 

кои би го користеле. 

Процесот на валидација на моделот не треба да се разгледува како изолирана 

мерка и процедура која следи со изградбата на моделот, туку како интегрален и 

незаменлив дел од развојот на моделот. Веќе спомнавме дека процесот на валидација е 

итеративен процес. Концептуалниот модел се споредува со реалниот систем и доколку 

постојат несогласувања и разлики за кои се смета дека не се оправдани, се врши 

исправка (значајна промена) на моделот, после тоа новодобиениот модел повторно се 

споредува со реалниот систем и се вршат нови исправки, доколку тоа е потребно.  

Споредувањето на моделот со реалниот систем се прави со помош на различни 

тестови, некои од нив се од субјективна природа, додека другите се објективни. Под 

субјективните тестови најчесто се подразбира луѓе кои добро го познаваат системот 
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или некои негови аспекти и кои применуваат посебни знаења за системот, донесуваат 

заклучоци за моделот и неговиот резултат. Објективните тестови секогаш бараат некои 

податоци за однесувањето на системот, како и податоци кои ги произведува моделот. 

По добивање на излезните резултати се пристапува кон употреба на статистички 

тестови кои се користат да се изврши валидација на микросимулацискиот сообраќаен 

модел. Од различните тестови кои може да се користат за статистичка обработка во 

процесот на валидација ќе ги издвоиме: GEH тестот, студентовиот t-тест, тестирање на 

параметарски и непараметарски хипотези, бета, гама и Хи квадрат тестови, линеарен 

регресионен модел, дискриптивна статистика, тестирање според биномна, геометриска, 

негативна, нормална, рамномерна и Пуасонова распределба, како и многу други. 

 

I. Студентов   -тест 

Студентовиот  -тест (Student’s  -test) е најчесто употребуван параметарски тест 

за верификација на нестатистичка хипотеза. Тестот може да се користи на следниве два 

начини: 

  -тест за тестирање на нултата хипотеза според која средната вредност на 

примерокот е еднаква на однапред зададена вредност 

  -тест за тестирање на нулта хипотеза за еднаквост на средните вредности на две 

статистички множества преку нивните примероци. 

Во случајов станува збор за  -тест за еднаквост на средните вредности и тогаш 

потребно е да бидат познати параметрите на статистичките маси: големината на 

примероците (   и   ), стандардните отстапувања (   и   ) и аритметичките средини 

( ̅  и  ̅ ).  

Грешката на оценката на аритметичката средина на основните маси може да се 

пресмета врз основа на стандардните отстапувања на примероците според следнава 

формула: 

  ̅    ̅ 
   √

  
 

  

 
  
 

  

                 

Студентовиот  -тест се сведува на пресметување на големината на  -тест променливата 

како количник од разликата на аритметичките средини и стандардната грешка на 

оценката на таа разлика: 

    
 ̅    ̅ 

  ̅    ̅ 
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Толкувањето на добиената вредност на  -тестот се прави според распределбата 

со одреден број степени на слобода и со отчитување од таблиците за критични 

вредности на  -распределбата. 

 

II. GEH тест 

GEH статистичкиот тест многу често се користи во сообраќајното инженерство, 

како и во предвидувањето и моделирањето на сообраќајот преку споредување на два 

типа на сообраќајни протоци. Овој статистички тест своето име го добил по Џефри 

Хејверс (Geoffrey E. Havers) во 1970 година, додека работел како транспортен планер во 

Лондон. Иако неговата математичка форма е слична на Хи-квадрат тестот, GEH тестот 

сепак не е вистински статистички тест. Напротив, тоа е емпириска формула која се 

покажала како корисна за различни анализи на сообраќајот. 

Формулата која се користи за вршење на GEH тестирањето е следнава: 

 

     √
        

   
                   

каде што   е часовниот проток на сообраќај добиен од моделот, а  е часовниот проток 

на сообраќај добиен од реални броења. 

Формулата за GEH тестот е корисна во ситуации како што се следниве: 

 споредба на проток на сообраќај од рачни броења, со проток на сообраќај 

добиен преку автоматско броење; 

 споредба на големина на остварен сообраќај на една иста локација за тековната 

година, со оние податоци добиени во годините кои поминале; 

 споредба на обемот на сообраќај добиен од моделот за прогнозирање на 

сообраќај со реалниот обемот на сообраќај. 

Границите според кои се одредува совпаѓањето на токовите од моделот со 

реалните токови се следни: 

 ако GEH< 5, може да се смета дека моделираните и измерените часовни токови 

добро се вклопуваат; 

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

 ако GEH> 10, постои голема веројатност дека постои проблем или со моделот за 

сообраќајна побарувачка или со податоците (причина може да биде грешка при 

внесување на податоците во моделот или сериозен проблем со калибрацијата на 

моделот). 
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III. Пуасонова распределба 

Пуасоновата распределба има голема примена во сообраќајното инженерство. 

Од закон на распределба на возила на сообраќајница, до анализа на паркинг места или 

сообраќајни незгоди, Пуасоновата распределба се појавува како закон на распределба 

на веројатности кој може добро да ги опише овие појави. 

Во теоријата на веројатноста и статистиката Пуасоновата распределба, 

именувана по францускиот математичар Симеон Пуасон, е дискретна распределба на 

веројатност која ја изразува веројатноста дека одреден број настани ќе се случат во 

фиксен временски или просторен интервал доколку тие настани се случат со позната 

константна брзина и време, независно од последниот настан. Пуасоновата распределба 

може да се користи и за бројот на настани во други типови интервали, како растојание, 

површина или волумен. 

Пуасоновата распределба е дефинирана со следниот закон на распределба на 

веројатностите: 

        
     

  
                                     

 

Може да се докаже дека кога          биномната распределба тежи кон 

Пуасоновата распределба на веројатноста. Ова се користи при решавање на 

веројатности на биномната распределба, со што истите се апроксимираат кога      

     Во Пуасоновата рспределба различните вредности кои може да ги прима λ колку 

се поголеми, толку распределбата станува посиметрична. 

Математичкото очекување на Пуасоновата распределба е        , а 

дисперзијата е        . 

 

IV. Хи квадрат тест 

Хи квадрат (χ2) тестот се користи да мери колку добро претпоставената 

распределба се согласува со податоците од случајно избран, независен примерок 

добиен со повторување на некој експеримент. Разгледуваме експеримент со k исходи j 

= 1, ..., k, каде што исходот j се случува со веројатност    . Веројатностите    не се 

оценуваат од податоците, туку се сметаат за познати. По n независни повторувања на 

експериментот, нека    е бројот на случувања на настанот j. Класична мера за 

отстапување на случајна променлива    од нејзиното очекување        е тежинската 

сума на квадрати на разликите 
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∑   

 

   
          

                       

Како да се изберат w1, w2, … wk ? Најдобро би било тоа да се направи така што 

распределбата да биде колку е можно поедноставна, а тоа се постигнува со ставање 

            
  . За доволно големо n (тука се користи централната гранична теорема), 

случајната променлива   ∑
          

 

      

 
     како сума на квадрати на Z(0,1) случајни 

променливи има хи-квадрат распределба со k – 1 степени на слобода. Еден степен на 

слобода е загубен поради ∑       
     На крај останува само да се исчисти веројатноста 

       
     , каде што d е вредноста на D и тоа ја дава веројатноста на „согласноста“ 

на примерокот со веројатносниот модел даден со веројатностите   . Јасно е дека 

поголема вредност за d значи полошо согласување на податоците со моделот. 

Интересно е дека распределбата на D не зависи ниту од распределбата на 

примерокот, ниту од веројатносниот модел. Од друга страна, таа е доста чувствителна 

на бројот на разгледуваните исходи k. 

Најчестата примена на хи-квадрат тестот е за тестирање на хипотезата дали 

претпоставената распределба за некој експеримент (случајна променлива) е „добра“, 

т.е. во колкава мера таа се согласува со податоците од земен случаен примерок.  

Целта на микросимулацискиот модел е да ги претстави условите и ситуацијата 

од терен што е можно поблиску. Но, моделот не може да се смета дека е калибриран 

ако анимацијата не е реална. За таа цел добро е да се направи и визуелна проверка на 

моделот, односно да се прегледа анимацијата и однесувањето на возилата во текот на 

анимацијата. Можно е да се јават различни проблеми и тоа од типот на касно менување 

на лента, застанување на возилата и блокирање на останатите возила во лентата, 

нереални движења на возилата, непочитување на сигнализацијата и слично.  

После завршувањето на процесот на калибрација и валидација можеме да 

потврдиме дека сме ја исполниле целта поставена на почетокот при креирање на 

симулацискиот модел. Така добиениот симулациски модел и податоците од него 

можеме да ги користиме во понатамошни истражувања или пак да ги користиме како 

алатка за прогнозирање на сообраќајните токови во иднина. 

Целосно објаснетиот процес на калибрација и валидација во претходните две 

точки ќе биде практично прикажан преку креирање симулациски модел на 

координиран потег на ул. „Војвода Васил Чакаларов“ во Скопје. 
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4. МИКРОСКОПСКИ СИМУЛАЦИСКИ МОДЕЛ ЗА УЛ. „ВОЈВОДА ВАСИЛ 

ЧАКАЛАРОВ“ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ 

4.1. Поважни карактеристики за Град Скопје 

 

Скопје, како главен град на Македонија, има долга историја како главен населен 

центар, кој во текот на годините, а под влијание на глобалната урбанизација, се 

претвора во град во кој квалитетот на живот е ставен под знак прашалник. 

На територијата на Град Скопје, која е дефинирана со границите на Генералниот 

урбанистички план (ГУП), денес живеат околу 506 926 жители
14

 според податоците од 

последниот попис. Според стапката на зголемување на населението се претпоставува 

дека во последните години градот заедно со поголемите околни села брои повеќе од 

650 000 жители. Она што е важно да се нагласи како податок за Скопје, а кој всушност 

влијае во добивање на една целосна слика за градот, е бројот на регистрирани возила 

кој изнесува 151 079
15

 (патнички автомобили, автобуси и товарни возила), односно 

опфаќа приближно 36 % проценти од вкупниот број регистрирани возила во државата. 

Не би било сè толку лошо, доколку не го споменеме и податокот за вкупниот број  

патнички автомобили кои влегуваат/излегуваат од Скопје во просечен работен ден, а 

кој изнесува 46 742 автомобили
16

.  

Градот е поделен на 10 општини, на кои може да се додадат уште 7 други кои се 

надвор од границите на ГУП. Во него се наоѓаат сите поголеми административно-

политички, стопански, културни и образовно-научни центри, кои и всушност 

дополнително влијаат на задушување на градот. 

Сообраќајната мрежа во градот, според Правлиникот за урбанистичко 

планирање
17

 е поделена на примарна и секундарна, додека примарната се состои од 

магистрални и собирни улици. Примарната мрежа на улиците во градот се надоврзува 

на патната мрежа на Република Македонија, т.н. државните патишта, како и на 

секундарната мрежа. Како една причина за проблемот со задушувањето може да се 

наведе и проблемот со нереализацијата на планираните, според ГУП, сообраќајници. 

Реализацијата на планираната примарна мрежа во однос на предвидената со 

претходниот ГУП на Град Скопје од 2002 година изнесува 55,97 % од вкупната 

                                                           
14

 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/PDFGodisnik2013/03-Naselenie-Population.pdf 
15

 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/8.4.16.02.pdf 
16

Транспортен мастер план за поголемо Скопје, Студија за сообраќајниот систем на Град Скопје, со 

прелиминарен дизајн на следните патишта: бул. „Св. Климент Охридски“ и подземен премин од 

Соборен храм до зградата на комплекс банки; април 2011 
17

 Службен весник на РСМ број  225/20 и 219/21 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/PDFGodisnik2013/03-Naselenie-Population.pdf
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/8.4.16.02.pdf
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планирана состојба. На слика 11 е претставена постојната примарна мрежа на Град 

Скопје, која во моментов „со последни сили“ ја опслужува побарувачката на возила. 

 

 

Сл. 11: Постојна примарна мрежа на Град Скопје 

Извор: Генерален урбанистички план на Град Скопје – плански период 2012-2022 година 

   

Начинот на регулирање на сообраќајот на крстосниците во градот е регулиран во 

зависност од големината на сообраќајните протоци и во согласност со постојните 

прописи. Заради големиот број крстосници лоцирани на мал простор, класичните 

решенија – репрограмирања, како и делумната промена на застарената технологија на 

локалните сигнални уреди (семафорите) само на одредени крстосници, се покажуват 

како неефикасни, бидејќи постојниот технолошки систем не може да се прилагодува на 

новосоздадените услови. Неможноста за усогласување на работата на светлосните 

сигнали со сообраќајната побарувачка го натера градот во последните неколку години 

да инвестира во Центарот за интелигентно управување и контрола на сообраќајот. Во 

моментов во системот се вклучени 90 крстосници со светлосни сигнали, со план во 

иднина да се приклучат и останатите. Целта на Центарот за управување и контрола на 

сообраќајот, како и на адаптивната контрола е да овозможи најдобро искористување на 

расположливиот капацитет во секоја сообраќајна ситуација.  
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4.2. Креирање микроскопски симулациски модел 

4.2.1. Дефинирање на подрачјето на опфат 

 

Во однос на фактот дека досега во Р Македонија нема развиена процедура за 

калибрација и валидација на симулациски модел во софтверот VISSIM за градови со 

над 500 000 жители,  каде токовите во врвен час надминуваат и повеќе од 1000 

возила/час по приод, во овој труд ќе се развие процедура за еден таков сообраќаен 

случај, односно ќе се работи на делница на која токовите на главните приоди 

надминуваат и 1000 возила/час. На слика 12 се претставени макролокацијата и 

микролокацијата на булеварот во однос на границите на градот.  

 

 

Сл. 12: Микролокација и макролокација на улица „Војвода Васил Чакаларов“ 

Извор: Изработено од магистрандот врз основа на Генералниот урбанистички план на Град Скопје 

 

Од сликата може да се забележи дека делницата која ќе се обработува се наоѓа 

во југозападниот дел од градот, а она што е доста важно е дека освен ул. „Војвода 

Васил Чакаларов“ и бул. „Партизански одреди“ нема друга улица која прави 

поврзување на западниот дел од градот со централното градско подрачје. Ова е доста 

важен податок, бидејќи обемноста на дневните протоци на возила кои влегуваат во 

градот од западната страна (возила кои најчесто секојдневно доаѓаат од Тетово, 
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Гостивар, Кичево, Охрид...) е доста голема, а заедно со возилата кои доаѓаат од 

скопските населби од западниот дел на градот дополнително се оптоваруваат трите 

сообраќајни ленти (две сообраќајни ленти на бул. „Партизански одреди“ и една лента 

на ул. „Војвода Васил Чакаларов“) кои ги поврзуваат овие два дела на градот. 

Подрачјето на опфат е дефинирано со вкупно четири крстосници кои се 

контролирани со светлосни сигнали, но има и дополнителни четири крстосници кои се 

регулирани со вертикална сигнализација. Крстосниците се нумерирани со броеви, 

почнувајќи од запад кон исток: 

1. ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Ѓорче Петров“ 

2. ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Есперанто“ 

3. ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Ангел Динев“ 

4. ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Козле 6“ 

5. ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Ванчо Мицков“ 

6. ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Осло“ 

7. ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Крак на Војвода Васил Чакаларов“ 

8. ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Московска“ – ул. „Јуриј Гагарин“. 

 

 

Сл. 13: Локација на крстосниците кои се опфат по должина на ул. „Војвода Васил Чакаларов“ 

Извор: google maps 

 

4.2.2. Податоци за геометриски карактеристики 

 

Од голема важност за креирањето на мрежата во VISSIM е и самата поставеност 

на крстосниците и нивните геометриски карактеристики. 

За да не се објаснуваат детално карактеристиките на секоја крстосница, се 

изработи табела во која се дефинирани општите карактеристики, како што се типот на 
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крстосницата, на кој начин е истата регулирана и колку изнесува нивното меѓусебно 

растојание. 

 

Табела 3: Карактеристики на крстосниците и меѓусебно растојание 

 
Назив на крстосница 

Тип на 

крстосница 

Начин на 

регулирање 

Меѓусебно 

растојание 

1 
ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. 

„Ѓорче Петров“ 

четирикрака 

 

 

110 метри 

2 

ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. 

„Есперанто“ 

 

влевање/ 

излевање 
 

480 метри 

3 

ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. 

„Ангел Динев“ 

 

четирикрака 

 

670 метри 

4 

ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. 

„Козле 6“ 

 

трикрака 
 

130 метри 

5 

ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. 

„Ванчо Мицков“ 

 

четирикрака 

 

200 метри 

6 
ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. 

„Осло“ 

влевање/ 

излевање 
 

325 метри 

7 

ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. 

„Крак на Војвода Васил Чакаларов“ 

 

трикрака 
 

160 метри 

8 

ул. „Војвода Васил Чакаларов“ – ул. 

„Московска“ – ул. „Јуриј Гагарин“ 

 

+ 

  

 

Што се однесува на геометриските карактеристики, како што се бројот на влезни 

и излезни ленти на секој приод, посебни ленти за леви и десни свртувања, ленти за 

автобуси, места за паркирање, премини за велосипеди и пешаци, истите се претставени 

на сликите во продолжение (сл.14 – сл.18). 
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Сл. 14: Геометриски карактеристики на крстосница помеѓу ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. 

„Ѓорче Петрков“, како и на крстосницата помеѓу ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Есперанто“ 

 

 

 

Сл. 15: Геометриски карактеристики на крстосница помеѓу ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ангел 

Динев“ 
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Сл. 16: Геометриски карактеристики на крстосница помеѓу ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Козле 

6“, како и на крстосницата помеѓу ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ванчо Мицков“ 

 

Сл. 17: Геометриски карактеристики на крстосница помеѓу ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ангел 

Динев“ 
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Сл. 18: Геометриски карактеристики на крстосница помеѓу ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Крак 

на Војвода Васил Чакаларов“, како и на крстосницата помеѓу ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. 

„Московска“ 

 

 

4.2.3. Податоци за работата на светлосните сигнали 

 

Погоре во текстот споменавме дека од вкупно осум крстосници кои се во 

опфатот на овој труд, четири се контролирани со светлосни сигнали. Станува збор за 

должина на циклусите од 90 и 130 секунди, распоредени во три и четири фази. Линиска 

координација за наведениот потег не постои во одобрена документација, но во текот на 

изработката на моделот, доколку се утврди дека е потребна, истата ќе биде изработена. 

Во микросимулацискиот модел се претставени сигналните планови од последната 

расположлива техничка документација. 

Во продолжение се дадени табели (таб. 4 – таб. 7), од кои подетално може да се 

утврдат должините на циклусите, фазите и времетраењето на сите светла (црвено 

жолто, зелено, жолто и „сцрвено“). 
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Табела 4: Податоци за светлосните сигнали на крстосницата помеѓу ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ и ул. „Ѓорче Петров“ 

Име (број) на крстосница (1) ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ѓорче Петров“ 

Должина на циклус 83 секунди 

Број на фази 3 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 

   

Фазно време 39 Фазно време 20 Фазно време 24 

Сецрвено време 1 Сецрвено време 1 Сецрвено време 1 

Црвено-жолто време 1 Црвено-жолто време 1 Црвено-жолто време 1 

Жолто време 3 Жолто време 3 Жолто време 3 

Зелено време 34 Зелено време 15 Зелено време 19 

 

Табела 5: Податоци за светлосните сигнали на крстосницата помеѓу ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ и ул. „Ангел Динев“ 

Име (број) на крстосница (2) ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ангел Динев“ 

Должина на циклус 83 секунди 

Број на фази 2 

Фаза 1 Фаза 2 

  

Фазно време 57 Фазно време 26 

Сецрвено време 2 Сецрвено време 2 

Црвено-жолто време 1 Црвено-жолто време 1 

Жолто време 3 Жолто време 3 

Зелено време 51 Зелено време 20 
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Табела 6: Податоци за светлосните сигнали на крстосницата помеѓу ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ и ул. „Ванчо Мицков“ 

Име (број) на крстосница (3) ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „ Ванчо Мицков “ 

Должина на циклус 120 секунди 

Број на фази 4 

Фаза 1 Фаза 2 

  

Фазно време 59 Фазно време 18 

Сецрвено време 5 Сецрвено време 5 

Црвено-жолто време 1 Црвено-жолто време 1 

Жолто време 3 Жолто време 3 

Зелено време 50 Зелено време 9 

Фаза 3 Фаза 4 

  

Фазно време 24 Фазно време 19 

Сецрвено време 5 Сецрвено време 5 

Црвено-жолто време 1 Црвено-жолто време 1 

Жолто време 3 Жолто време 3 

Зелено време 15 Зелено време 10 
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Табела 7: Податоци за светлосните сигнали на крстосницата помеѓу ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ и ул. „Московска“ 

Име (број) на крстосница (4) ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „ Московска “ 

Должина на циклус 120 секунди 

Број на фази 4 

Фаза 1 Фаза 2 

  

Фазно време 31 Фазно време 39 

Сецрвено време 1 Сецрвено време 1 

Црвено-жолто време 1 Црвено-жолто време 1 

Жолто време 3 Жолто време 3 

Зелено време 26 Зелено време 34 

Фаза 3 Фаза 4 

  

Фазно време 26 Фазно време 24 

Сецрвено време 1 Сецрвено време 1 

Црвено-жолто време 1 Црвено-жолто време 1 

Жолто време 3 Жолто време 3 

Зелено време 21 Зелено време 19 
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4.2.4. Податоци за сообраќајните токови 

 

Податоците кои се од голема важност за секое сообраќајно истражување се 

податоците за сообраќајните токови. Од причина што оваа делница не е дел од 

Центарот за управување и контрола на сообраќајот – ЦУКС, податоците за 

сообраќајните токови беа добиени преку снимање на сообраќајот со помош на 

видеокамера. Снимените сообраќајни токови, потоа беа детално набљудувани, со што 

се пресметаа токовите по приоди и по насоки на движење и истите се прикажани во 

табелите подолу (табела 8 – табела 15) 

Од причина што со набљудување на сообраќајните токови беше констатирано 

дека застапеноста на товарните возила во сообраќајните токови на скоро сите приоди 

не е поголема од 4 % - 5 %, во табелите е прикажана само поделба на токовите на 

моторни возила (МВ – збир од патнички и товарни возила) и автобуси (БУС).  

 

Табела 8: Теренски броења на сообраќајните токови на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ѓорче Петров“ 

Приод 1 - ул. „Ѓорче Петров“ (круг Влае) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 342 592 /  

БУС / 8 /  

Σ 342 610 / 952 

Приод 2 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 502 / 338  

БУС 6 / /  

Σ 508 / 338 846 

Приод 3 - ул. „Ѓорче Петров“ (круг СП Планет) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / 543 461  

БУС / 7 6  

Σ / 550 467 1017 
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Табела 9: Теренски броења на сообраќајните токови на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Есперанто“ 

Приод 1 - ул. „Есперанто“ 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / / 50  

БУС / / /  

Σ / / 50 50 

Приод 2 - ул. „ Ѓорче Петров“ (исток) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / 790 2  

БУС / 6 /  

Σ / 796 2 798 

Приод 3 - ул. „Ѓорче Петров“ (запад) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / 803 /  

БУС / 6 /  

Σ / 809 / 809 

 

Табела 10: Теренски броења на сообраќајните токови на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ангел Динев“  

Приод 1 - ул. „ Војвода Васил Чакаларов“ (исток) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 130 641 158  

БУС / 6 /  

Σ 130 647 158 935 

Приод 2 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ (запад) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 56 681 66  

БУС / 6 /  

Σ 56 687 66 809 

Приод 3 - ул. „Ангел Динев“ (север) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 130 145 79  
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БУС / / /  

Σ 130 145 79 354 

Приод 3 - ул. „Ангел Динев“ (југ) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 72 136 193  

БУС / / /  

Σ 72 136 193 401 

 

Табела 11: Теренски броења на сообраќајните токови на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Козле 6“ 

Приод 1 - ул. „ Војвода Васил Чакаларов“ (исток) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 66 929 /  

БУС / 6 /  

Σ 66 935 / 1 001 

Приод 1 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ (запад) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ  853 151  

БУС / 6 /  

Σ  859 151 1 010 

 

Табела 12: Теренски броења на сообраќајните токови на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ванчо Мицков“ 

Приод 1 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ (исток) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / 825 43  

БУС / 6 /  

Σ / 831 43 874 

Приод 2 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ (запад) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 17 836 /  

БУС / 6 /  

Σ 17 842 / 859 
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Приод 3 - ул. „Ванчо Мицков“ 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 33 / 53  

БУС / / /  

Σ 33 / 53 86 

Приод 3 - ул. „Козле 1“  

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 115 2 85  

БУС / / /  

Σ 115 2 85 202 

 

 

Табела 13: Теренски броења на сообраќајните токови на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Осло“ 

Приод 1 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ (исток) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / 874 21  

БУС / 6 /  

Σ / 880 21 901 

Приод 2 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ (запад) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / 954 /  

БУС / 6 /  

Σ / 960 / 960 

Приод 3 - ул. „Осло“ 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / / 29  

БУС / / /  

Σ / / 29 29 
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Табела 14: Теренски броења на сообраќајните токови на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Крак на Војвода Васил Чакаларов“ 

 

Приод 1 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ (исток) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ / 895 10  

БУС / 6 /  

Σ / 901 10 911 

Приод 2 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ (запад) 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 9 945 /  

БУС / 6 /  

Σ 9 951 / 960 

Приод 3 - ул. „Крак на Војвода Васил Чакаларов“  

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 10 / 40  

БУС / / /  

Σ 10 / 40 52 

 

 

Табела 15: Теренски броења на сообраќајните токови на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Московска“ 

 

Приод 1 - ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 51 798 150  

БУС / 6 /  

Σ 51 804 150 1 005 

Приод 2 - ул. „Војвода Васил Чакаларов“ 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 87 830 38  

БУС / 6 /  

Σ 87 836 38 961 
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Приод 3 - ул. „Московска“ 

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 417 16 95  

БУС / / /  

Σ 417 16 95 528 

Приод 3 - ул. „Јуриј Гагарин“  

 ЛЕВО ПРАВО ДЕСНО  

МВ 12 42 20  

БУС / / /  

Σ 12 42 20 74 

 

4.2.5. Структура на сообраќајните токови  

 

Како што кажавме и во претходната точка, со набљудувањето на сообраќајните 

токови беше констатирано дека застапеноста на товарните возила во сообраќајните 

токови на скоро сите приоди не е поголема од 4 % - 5 %. Од таа причина во 

симулацискиот модел ќе биде искористена само една структура на сообраќајниот ток со 

следниот распоред: патнички возила 95 % и товарни возила 5 %. Во самата структура 

на токот нема да биде поставен процент за автобуси, од причина што на терен не беа 

забележани автобуски возила, освен оние од јавниот градски превоз, а тоа се всушност 

автобуски возила на една линија кои ќе бидат посебно внесени во симулацискиот модел 

преку командите за јавен превоз. 

 

4.2.6. Јавен градски превоз 

 

На предметната делница, ул. „Војвода Васил Чакаларов“ гравитира автобуската 

линија со број 5 на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје (ЈСП Скопје). Оваа линија 

ќе биде поставена во микроскопската симулација и за истата ќе се користи возниот ред 

кој е усвоен од страна на ЈСП и Град Скопје
18

. 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје (jsp.com.mk) 

http://www.jsp.com.mk/PlanskiVozenRed.aspx
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Табела 16: Возен ред за линија број 5 (Ново Лисиче - Дексион) 

Возен ред за линија број 5 (Ново Лисиче - Дексион) 

Тргнува од: 

Ново Лисиче 

5:00 / 5:20 / 5:40 / 5:55/ 6:07 / 6:18 / 6:28 / 6:36 / 6:44 / 6:52 / 7:00 / 7:08 / 

7:16 / 7:24 / 7:32 / 7:41 / 7:50 / 7:59 / 8:08 / 8:17 / 8:26 / 8:36 / 8:46 / 8:57 / 

9:08 / 9:19 / 9:30 / 9:41 / 9:52 / 10:03 / 10:14 / 10:25 / 10:36 / 10:47 / 10:58 

/ 11:09 / 11:20 / 11:31 / 11:42 / 11:53 /  12:04 / 12:14 / 12:24 / 12:34 / 12:44 

/ 12:53 / 13:02 / 13:11 / 13:20 / 13:29 / 13:38 / 13:47 / 13:56 / 14:05 / 14:14 

/ 14:23 / 14:32 / 14:41 / 14:50 / 14:58 / 15:06 / 15:14 / 15:22 / 15:30 / 15:38 

/ 15:46 / 15:54 / 16:03 / 16:12 / 16:22 / 16:32 / 16:42 / 16:52 / 17:03 / 17:14 

/ 17:25 / 17:36 / 17:47 / 17:58 / 18:09 / 18:20 / 18:31 / 18:42 / 18:53 / 19:04 

/ 19:15 / 19:28 / 19:44 / 20:01 / 20:18 / 20:35 / 20:52 / 21:07 / 21:25 / 21:45 

/ 22:05 / 22:30 / 23:00 

Тргнува од: 

Дексион 

5:00 / 5:20 / 5:40 / 5:55 / 6:07 / 6:18 / 6:28 / 6:36 / 6:44 / 6:52 / 7:00 / 7:08 / 

7:16 / 7:24 / 7:32 / 7:41 / 7:50 / 7:59 / 8:08 / 8:17 / 8:26 / 8:36 / 8:46 / 8:57 / 

9:08 / 9:19 / 9:30 / 9:41 / 9:52 / 10:03 / 10:14 / 10:25 / 10:36 / 10:47 / 10:58 

/ 11:09 / 11:20 / 11:31 / 11:42 / 11:53 / 12:04 / 12:14 / 12:24 / 12:34 / 12:44 

/ 12:53 / 13:02 / 13:11 / 13:20 / 13:29 / 13:38 / 13:47 / 13:56 / 14:05 / 14:14 

/ 14:23 / 14:32 / 14:41 / 14:50 / 14:58 / 15:06 / 15:14 / 15:22 / 15:30 / 15:38 

/ 15:46 / 15:54 / 16:03 / 16:12 / 16:22 / 16:32 / 16:42 / 16:52 / 17:03 / 17:14 

/ 17:25 / 17:36 / 17:47 / 17:58 / 18:09 / 18:20 / 18:31 / 18:42 / 18:53 / 19:04 

/ 19:15 / 19:28 / 19:44 / 20:01 / 20:18 / 20:35 / 20:52 / 21:07 / 21:25 / 21:45 

/ 22:05 / 22:30 / 23:00 

 

4.3. Kалибрација и валидација на симулациски модел во VISSIM 

 

Сите податоци кои беа претставени погоре, а се однесуваа на геометриските 

карактеристики, големината и структурата на сообраќајните протоци, работата на 

светлосните сигнали, се поставија како влезни податоци во софтверот VISSIM. Овие и 

сите останати параметри за мрежата се проектираа врз геодетска подлога во .dwg 

формат и дигитална мрежа на карти. 

На слика 19 е претставена проектираната мрежа во VISSIM заедно со сите 

нејзини карактеристики и елементи. 
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Сл. 19: Проектирана мрежа во VISSIM заедно со сите карактеристики   

Извор: Изработено од магистрандот 

 

 

Еден од можеби најважните чекори во целокупниот процес на симулирање на 

моделот и вршење на калибрација и валидација е постапката за визуелна проверка на 

грешки во самиот модел и подесување на дел од параметрите доколку е потребно. Ова 

најдобро се прави со неколкукратно симулирање на моделот и внимателно воочување 

на одредени грешки или недостатоци. Овие грешки или недостатоци кои се појавуваат 

при симулирање на моделот, вообичаено се од типот на лошо поврзани линкови, 

недовршени рути на движење, погрешно зададени првенства на движење или 

недоволно безбедносно растојание и слично. Во веќе изработениот модел беа 

коригирани неколку мали недостатоци кои беа воочени по неколкукратното 

набљудување на симулацискиот модел. 

Целта на калибрацијата на моделот, како што кажавме и претходно, е да се 

добие најдоброто можно усогласување помеѓу проценките на перформансите на 

моделот и теренските мерења. Може да се забележи дека не постојат универзално 

прифатени процедури за спроведување на калибрација и валидација за сообраќајните 

мрежи со поголеми вредности на сообраќајните токови. Одговорноста е на самиот 

изработувач да спроведе соодветна процедура која обезбедува прифатливо ниво на 

доверба во резултатите од моделот. За вршење на оваа калибрација и валидација на 

моделот ги поставуваме следните цели кои треба да бидат исполнети за да добиеме 

реален модел: 
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Цел 1: Како избрани параметри кои ќе се користат се параметрите кои треба да ни ги 

исполнат самите цели, а во овој случај тоа се големината на сообраќајниот ток и 

времето на патување 

Цел 2: Параметарот „Големина на сообраќаен ток“ за опсервираниот и моделираниот 

ток да биде споредуван согласно критериумите на GEH тестот (GEH <5) со 

прифатливост за 85 % од случаите 

Цел 3: Параметарот „Време на патување“ за опсервираниот и моделираниот ток да биде 

споредуван согласно критериумите ±15% со прифатливост за 85 % од случаите. 

 

За да добиеме подобри и поточни излезни резултати од симулацискиот модел 

кои ќе бидат користени во процесот на валидација, се направија 10 последователни 

извршувања, т.е симулирања на моделот во VISSIM, со зголемување на случајната 

вредност за генерирање за 1 во секоја наредна симулација при што за валидација на 

моделот се користени просечни вредности на добиените резултати за сите 10 

извршувања на симулацијата (прилог 1 и прилог 2). Пред да се изврши 

неколкукратното симулирање, беа одбрани 38 локации (Data Collection Points) на кои 

во моделот беа поставени мерни точки кои ќе послужат за собирање на податоци за 

протокот на возила на дадената локација. За истите тие локации се собрани и теренски 

броења на големината на сообраќајниот ток, преку снимање на сообраќајот со помош 

на видеокамера и набљудување на реалниот сообраќај. Согласно податоците од 

опсервираниот (реален) и моделираниот (симулиран) ток, во табела 17 се прикажани 

GEH вредностите добиени според формула 3.5. 

 

Табела 17: Резултати за GEH вредностите од спроведениот тест за големината на  

сообраќајниот ток 

Ред. 

број 
Место 

C (воз/ч) 

опсервиран 

ток 

M (воз/ч) 

моделиран 

ток 

GEH Проверка 

Тест 

исполнет 

(ДА/НЕ) 

1. Ѓ. Петров запад - десно 467 478 0,51 GEH< 5 ДА 

2. 
Ѓ. Петров запад - право 550 548 0,09 GEH< 5 ДА 

3. 

4. Ѓ. Петров исток - лево 342 336 0,33 GEH< 5 ДА 

5. 
Ѓ. Петров исток - право 610 617 0,28 GEH< 5 ДА 

6. 

7. В. В. Чакаларов кон Ѓ. 

Петров  (лево) 
508 486 0,99 GEH< 5 ДА 

8. 
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9. В. В. Чакаларов кон круг 

(десно) 
338 331 0,38 GEH< 5 ДА 

10. Есперанто - десно 50 48 0,29 GEH< 5 ДА 

11. В. В. Чакаларов кон А. 

Динев (лево) 
56 57 0,13 GEH< 5 ДА 

12. В.В.Чакаларов кон центар 

(право и десно) 
753 750 0,11 GEH< 5 ДА 

13. Ангел Динев – север 354 332 1,19 GEH< 5 ДА 

14. Ангел динев  - југ 401 406 0,25 GEH< 5 ДА 

15. В. В.Чакаларов кон 

Ѓ.Петров (право и десно) 
805 750 1,97 GEH< 5 ДА 

16. В. В.Чакаларов кон 

Ѓ.Петров (лево) 
130 122 0,71 GEH< 5 ДА 

17. В.В.Чакаларов кон центар 

(Козле 6) 
1010 933 2,47 GEH< 5 ДА 

18. В. В. Чакаларов кон           

Ѓ. Петров (право) 
935 882 1,75 GEH< 5 ДА 

19. В. В. Чакаларов кон Козле 

6 (лево) 
66 59 0,89 GEH< 5 ДА 

20. В. В. Чакаларов кон 

центар (право) 
842 762 2,82 GEH< 5 ДА 

21. В. В. Чакаларов кон        

В. Мицков (лево) 
17 18 0,24 GEH< 5 ДА 

22. Ванчо Мицков 86 92 0,64 GEH< 5 ДА 

23. Козле 1  202 194 0,57 GEH< 5 ДА 

24. В. В. Чакаларов кон         

Ѓ. Петров (право и десно) 
874 810 2,21 GEH< 5 ДА 

25. Осло 29 28 0,19 GEH< 5 ДА 

26. В. В. Чакаларов кон 

центар (право) 
960 865 3,14 GEH< 5 ДА 

27. В. В. Чакаларов кон         

Ѓ. Петров (право и десно) 
901 884 0,57 GEH< 5 ДА 

28. Крак на В. В. Чакаларов  52 54 0,27 GEH< 5 ДА 

29. В. В.Чакаларов кон 

центар (Студентски-право 

и лево) 

874 803 2,45 GEH< 5 ДА 30. 

31. В.В.Чакаларов кон центар 87 34 6,81 GEH< 5 НЕ 



66 
 

(Студентски-десно) 

32. Јуриј Гагарин 74 78 0,46 GEH< 5 ДА 

33. М. Т. Гологанов кон        

Ѓ. Петров (право и лево) 
855 812 1,49 GEH< 5 ДА 

34. 

35. М. Т. Гологанов (десно) 150 147 0,25 GEH< 5 ДА 

36. Московска (десно) 95 95 0,10 GEH< 5 ДА 

37. 
Московска (право и лево) 433 416 0,82 GEH< 5 ДА 

38. 

 

 

Резултатите од спроведениот тест за разликата во големината на сообраќајните 

токови покажуваат дека моделираните сообраќајни токови и опсервираните 

сообраќајни токови се поклопуваат во 97 % од случаите, при што може да се заклучи 

дека Целта 2 е успешна и прифатлива. Согласно и самата формула за GEH тестот, се 

докажува дека колку е помала вредноста на GEH тестот, толку подобро поклопување 

имаме помеѓу опсервираните и моделираните сообраќајни токови.  

За одредување на разликата во времето на патување и за проверка на 

исполнувањето на Цел 3, извршено е реално теренско мерење на времето на патување 

по должина на ул. „Војвода Васил Чакаларов“ во двете насоки (Центар - Ѓорче и Ѓорче 

- Центар). Исто така, за да може да се направи споредбата, се направија и мерења во 

самиот симулациски модел, преку алатката за мерење на времето на патување (Vehicle 

Travel Times), со поставување мерни локации во двете насоки на движење по должина 

на ул. „Војвода Васил Чакаларов“. Теренското мерење на времето на патување се 

реализира со помош на автомобил и се доби како средна вредност од десеткратно 

повторување на мерењето на делницата во двете насоки (Прилог 3). Додека пак 

мерењето на времето на патување во симулацискиот модел се доби како средна 

вредност од десеткратно симулирање на моделот (Прилог 4). 

Резултатите од спроведениот тест за одредување на разликата во времето на 

патување се дадени во табела 18. 
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Табела 18: Резултати за спроведениот тест за време на патување  

 

Резултатите од спроведениот тест за времето на патување покажуваат дека 

времето на патување во моделот и опсервираното време на патување се поклопуваат во 

100 % од случаите, при што може да се заклучи дека Цел 3 е успешна и прифатлива. 

При визуелната анализа во симулацијата не се идентификувани нерегуларни 

однесувања на возачите кои може да влијаат негативно врз моделот.  

Од добиените резултати во процесот на валидација на моделот може да се 

заклучи дека параметрите за валидација се во рамките на дозволените отстапувања. 

Според горенаведеното може да се заклучи дека основниот модел е успешно 

калибриран и валидиран и како таков може да се користи за креирање на моделите за 

идните сценарија. 

 

 

4.4. Користење на калибриран и валидиран симулациски модел 

 

За да ја видиме практичната примена на веќе калибрираниот и валидиран модел, 

ќе направиме прогноза на сообраќајното оптоварување за два плански периоди (5 и 10 

години) и вршење на промени во основниот (калибриран) модел.  

За оваа цел прогнозата на сообраќај, односно на идното сообраќајно 

оптоварување ќе се добие преку методот на единствен фактор на пораст
19

: 

 

                                     

 

                                                           
19

 U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration; Traffic Data Computation Method; 

Publication No. FHWA-PL-18-027; August 2018 

Делница 

Време (s) 

опсервиран 

ток 

Време (s) 

моделиран 

ток 

Разлика 

во % 
Проверка 

Тест 

исполнет 

(ДА/НЕ) 

ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“  

насока Центар – Ѓ.Петров 

316 353 11,7 ±15% ДА 

ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“  

насока Ѓ. Петров - Центар 

259 266 2,7 ±15% ДА 
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каде што Qf е прогнозирано сообраќајно оптоварување во целната година, Qc е 

сообраќајно оптоварување во базната година и   е фактор на пораст за целната година. 

Предноста на овој метод лежи во неговата релативна едноставност за примена, додека 

недостаток е во тоа што истиот нема интеракција со промените на сообраќајната мрежа. 

Прогнозата на сообраќајот со метод на фактор на пораст се користи во студии каде што 

се очекуваат мали промени во наменета на земјиштето. 

 Факторот на пораст за целната година може да се добие од следниот израз: 

 

       
 

   
                        

 

каде што   е годишна стапка на пораст во %, додека   е бројот на години.  

Во Транспортен мастер план за поголемо Скопје (IDOM, Spain, 2011 година) за 

проекција на мобилноста во периодите 2010-2015 и 2016-2030 година утврдена е 

фиксна годишна стапка на пораст од 1 %. 

 Во табела 19 претставени се пресметаните вредности за прогнозираниот број на 

возила за двата плански периоди согласно формулите (4.1) и (4.2), а се однесуваат за 

сите влезни приоди кои беа користени во основниот (калибриран) модел. 

 

 

Табела 19: Прогнозиран број на возила – сообраќајно оптоварување на приодите во 

опфат за периодите 2021, 2026 и 2031 

Ред. 

број 
Приод 

Сообраќајно 

оптоварување 

2021 

Сообраќајно 

оптоварување 

2026 

Сообраќајно 

оптоварување 

2031 

К
р
ст

о
сн

и
ц

а 
1
 

ул. „Ѓорче Петров“ (круг 

Влае) 
952 1 001 1 051 

ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ 
846 1 052 934 

ул. „Ѓорче Петров“ (круг 

СП Планет) 
1 017 1 069 1 123 

К
р
ст

о
сн

и
ц

а 

2
 

ул. „Есперанто“ 50 53 55 

ул. „ Ѓорче Петров“ 

(исток) 
798 839 881 
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ул. „Ѓорче Петров“ (запад) 809 850 894 

К
р
ст

о
сн

и
ц

а 
3
 

ул. „ Војвода Васил 

Чакаларов“ (исток) 
935 983 1 033 

ул. „ Војвода Васил 

Чакаларов“ (запад) 
809 850 894 

ул. „Ангел Динев“ (север) 354 372 391 

ул. „Ангел Динев“ (југ) 401 421 443 

К
р
ст

. 
4

 

ул. „ Војвода Васил 

Чакаларов“ (исток) 
1 001 1 052 1 106 

ул. „ Војвода Васил 

Чакаларов“ (запад) 
1 010 1 061 1 116 

К
р
ст

о
сн

и
ц

а 
5
 

ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ (исток) 
874 919 965 

ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ (запад) 
859 903 949 

ул. „Ванчо Мицков“ 86 90 95 

ул. „Козле 1“ 202 212 223 

К
р
ст

о
сн

и
ц

а 
6
 

ул. „ Војвода Васил 

Чакаларов“ (исток) 
901 947 995 

ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ (запад) 
960 1 009 1 060 

ул. „Осло“ 29 30 32 

К
р
ст

о
сн

и
ц

а 
7
 

ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ (исток) 
911 957 1 006 

ул. „Војвода Васил 

Чакаларов“ (запад) 
960 1 009 1 060 

ул. „Крак на Војвода 

Васил Чакаларов“ 
52 55 57 

К
р
ст

о
сн

и
ц

а 
8
 ул. „Митрополит Теодосиј 

Гологанов“ 
1 005 1 056 1 110 

ул. „ Војвода Васил 

Чакаларов“ 
961 1 010 1 062 
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ул. „Московска“ 528 555 583 

ул. „Јуриј Гагарин“ 74 78 82 

 

 

Овие податоци за предвиденото сообраќајно оптоварување внесени се во веќе 

калибрираниот и валидиран модел, по што направени се нови 10 последователни 

извршувања, т.е. симулирања на моделот во VISSIM. Од двата симулирани модели (со 

податоци за 2026 и 2031 година), како и од самите просечни излезни резултати (прилог 

5 и 6) може да се забележи дека во 2026 година се видливи мали промени во излезните 

разултати, а додека веќе во 2031 година имаме појава на поголеми вредности за 

должината на редот и временските загуби, најмногу на крстосницата помеѓу ул. 

„Војвода Васил Чакаларов“ – ул. „Московска“ – ул. „Јуриј Гагарин“ (слика 20 и слика 

21). 

 

 

Сл. 20: Симулиран модел во VISSIM за период 2026 година 

Извор: Изработено од магистрандот 
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Сл. 21: Симулиран модел во VISSIM за период 2031 година 

Извор: Изработено од магистрандот 

 

 

На сл. 20 се забележува само поголема редица на возила на кракот од ул. 

„Митрополит Теодосиј Гологанов“, а додека веќе на сл. 21 може да се забележи и 

појава на редица на возила и на приодот од ул. „Московска“. Што се однесува на 

останатите крстосници од делницата која се симулираше, не се забележани некои 

поголеми промени, мали разлики во излезните резултати има на крстосницата помеѓу 

ул. „Војвода Васил Чакаларов“ и ул. „Ванчо Мицков“, а додека на останатите разликата 

е незначителна (табела 20). 

 

Табела 20: Излезни резултати за периодите 2026 и 2031 

 
QLen 

QLen 

Max 

Vehs 

(All) 

Pers 

(All) 

VehDelay 

(All) 

PersDelay 

(All) 

StopDelay 

(All) 

Stops 

(All) 

Крстосница 1 - 2026 8,79 110,25 2902 2898 15,2 15,28 10,06 0,44 

Крстосница 1 - 2031 10,74 108,95 3010 3007 16,73 16,79 10,92 0,49 

Крстосница 3 - 2026 11,34 180,23 2490 2496 19,43 19,4 12,67 0,58 

Крстосница 3 - 2031 13,69 188,91 2578 2584 21,9 21,87 14,69 0,62 

Крстосница 5 - 2026 79,91 507,87 1925 1931 39,82 39,78 32,24 0,69 

Крстосница 5 - 2031 90,67 509,99 1969 1975 42,41 42,38 34,28 0,72 

Крстосница 8 - 2026 37,66 302,73 2427 2424 73,44 73,39 57,41 1,27 

Крстосница 8 - 2031 64,9 422,42 2443 2441 88,73 88,69 69,82 1,45 
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За подобрување на ситуацијата во 2031 година, согласно добиените резултати од 

симулираниот модел, може да се предложат неколку мерки со кои би се подобрило 

нивото на услуга, а тоа се: 

o изработка на нови сигнални планови за крстосниците кои имаат разлика во 

излезните резултати за планските периоди – овој начин е еден од 

поедноставните и поекономско исплатливите, бидејќи варијантите за 

испитување на сигналните планови би можеле да се направат преку веќе 

калибрираниот и валидиран модел;  

o проширување на дел од улицата со барем уште една лента – во овој случај би 

било добро да се направи и cost-benefit анализа за да се видат придобивките и 

трошоците; 

o приклучување на крстосниците во ЦУКС – ова би значело дека целиот коридор 

на ул. „Војвода Васил Чакаларов“ би комуницирал и би бил поврзан со 

останатиот дел од ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“, бидејќи моментално 

во центарот овој коридор е приклучен само делумно; 

o воведување нови линии кои би го опслужувале овој дел од градот или 

намалување на интервалот на следење на линиите со број 5 во текот на 

поголемиот дел од денот, со што би се привлекле луѓето да го користат јавниот 

превоз. 
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5. ЗАКЛУЧОК 

 

Протокот на сообраќај е сложен феномен и реалното моделирање на вистинските 

токови бара значителна вештина и користење на напредни софтвери. Напредните 

софтверски пакети се клуч за иднината кога станува збор за сообраќајното 

инженерство. Тие нудат можност за проектирање, прогнозирање, развивање на 

варијантни решенија со минимални трошоци и без никакви градежни, контролни и 

други видови зафати и пробни решенија на реален терен.  

Симулациските модели направени со помош на софтверските пакети им 

овозможуваат на инженерите да ги предвидат резултатите и последиците од 

предложените промени во сообраќајната мрежа, пред тие да бидат имплементирани. 

Ова е многу важно, со оглед на влијанијата што ваквите промени во сообраќајната 

мрежа можат да го имаат врз околните заедници и врз локалните економии. Меѓутоа, за 

симулацискиот модел правилно да ги предвиди резултатите и последиците од 

предложените промени, прво мора да се покаже дека ја отсликува постојната состојба 

на сообраќајот. Постапката со која параметрите на моделот се прилагодуваат така што 

симулираниот одговор се согласува со измерените услови на теренот е она што е 

познато како калибрација и валидација на моделот. 

Во нашата држава нема развиена процедура за калибрација и валидација на 

симулациски модел во софтверот VISSIM за градови со над 500 000 жители. Оттука, во 

ова истражување за првпат е развиена процедура за калибрација и валидација на 

микроскопски симулациски модел во софтверот VISSIM за градови со над 500 000 

жители,  каде токовите во врвен час надминуваат и повеќе од 1000 возила/час по приод. 

Предложената процедура е применета на студија на случај на мрежа од вкупно осум 

крстосници (четири контролирани со светлосни сигнали, четири крстосници 

регулирани со вертикална сигнализација) во југозападниот дел од градот Скопје. 

Бидејќи не постојат универзално прифатени процедури за спроведување на 

калибрација и валидација за сообраќајна мрежа со поголеми вредности на 

сообраќајните токови, во ова истражување беше одлучено, односно се постави да се 

работи со два параметри: големина на сообраќаен ток и време на патување. Споредбата 

помеѓу излезните податоци од моделот и измерените од терен се направи со помош на 

GEH статистичкиот тест, кој многу често се користи во сообраќајното инженерство, 

како и во предвидувањето и моделирањето на сообраќајот преку споредување на два 

типа на сообраќајни протоци. 
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Резултатите од спроведениот тест за разликата во големината на сообраќајните 

токови покажуваат дека моделираните сообраќајни токови и опсервираните 

сообраќајни токови се поклопуваат во 97 % од случаите, што и беше една од 

поставените цели. Исто така, резултатите од спроведениот тест за времето на патување 

покажуваат дека времето на патување во моделот и опсервираното време на патување 

се поклопуваат во 100 % од случаите. Од овие споредби може да се заклучи дека 

разликите меѓу моделот и ситуацијата на терен се незначајни и дека моделот реално ја 

отсликува ситуацијата од терен. 

Од вака добиениот калибриран и валидиран модел можеме многу лесно да ги 

издвоиме предностите кои ги нуди истиот, а тоа се: 

 намалување на можноста за добивање нереални и неверодостојни излезни 

резултати; 

 добивање на модел којшто реално ја отсликува реалната состојба и услови на 

терен; 

 со вршење на калибрацијата и валидацијата моделот добива поголем квалитет; 

 врз веќе калибрираниот и валидиран модел може да се развиваат и анализираат 

идејни решенија за кои инвеститорите нема да имаат страв дека нивната 

имплементација на терен ќе резултира со поразителни резултати. 

Како и секој друг процес, така и процесот на вршење калибрација и валидација 

покрај своите предности, има и недостатоци, но истите се незначителни во споредба со 

предностите. Како две главни негативни страни на овој процес можеме да ги сметаме 

фактот дека е потребно дополнително време и средства за изработка на моделот, како и 

фактот дека при промена на геометриските карактеристики и/или средствата за 

управување и контрола на сообраќајот потребно е повторна калибрација на моделот.  

За да можеме да ја видиме практичната примена на веќе калибрираниот и 

валидиран модел, се направи и прогноза на сообраќајното оптоварување за два плански 

периоди (5 и 10 години). Од излезните резултати на двата симулирани модели (со 

податоци за 2026 и 2031 година), констатиравме дека во 2026 година се видливи мали 

промени во излезните разултати, а додека веќе во 2031 година имаме појава на 

поголеми вредности за должината на редот и временските загуби. Согласно добиените 

резултати и ситуацијата од терен се предложија одредени мерки со кои би се подобрило 

нивото на услуга. 

Со ова истражување поставени се темелите/основите за развивање на процедура 

за калибрација и валидација на симулациски модел во софтверот VISSIM за градови со 

над 500 000 жители во Република Македонија. Ова истражување може да се 
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надоградува во насоки на испитување на одреден коридор кој се наоѓа во централното 

градско подрачје и на кој ќе се работи со поголемо сообраќајно оптоварување, на кој ќе 

има поинтензивни сообраќајни оптоварувања во текот на денот, но и случаи кога ќе се 

работи на поголема мрежа крстосници. Исто така, може да се прошири ова 

истражување во насока на испитување на други параметри како што се должина на 

редот, однесување на возачи, временски доцнења, брзина на движење итн. или пак да се 

работи со други статистички тестови или начини на вршење на калибрацијата. 
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Прилог 1 

Резултати за GEH вредностите од спроведениот тест за големината на  сообраќајниот ток 

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Просечно 

M 

(воз/ч) 

C 

(воз/ч) GEH 

1. 
Ѓ. Петров запад - 

десно 507 500 499 473 477 476 451 498 463 433 477,7 
478 467 0,51 

2. Ѓ. Петров запад - 

право 

251 297 286 280 297 270 261 279 268 270 275,9 
548 550 0,09 

3. 255 273 277 252 286 266 273 268 280 285 271,5 

4. 
Ѓ. Петров исток - 

лево 336 308 318 301 342 397 307 359 321 365 335,4 
336 342 0,33 

5. Ѓ. Петров исток - 

право 

215 210 212 227 210 239 220 206 205 222 216,6 
617 610 0,28 

6. 417 373 407 391 381 392 404 429 422 386 400,2 

7. В. В. Чакаларов кон 

Ѓ. Петров  (лево) 

231 242 250 252 245 226 232 239 232 237 238,6 
486 508 0,99 

8. 247 259 257 254 239 240 235 249 247 247 247,4 

9. 
В. В. Чакаларов кон 

круг (десно) 335 347 325 350 319 373 306 305 312 332 330,4 
331 338 0,38 

10. Есперанто - десно 51 42 54 48 55 49 43 46 51 38 47,7 48 50 0,29 

11. 
В.В.Чакаларов кон 

А.Динев (лево) 62 58 48 57 49 70 46 67 58 50 56,5 
57 56 0,13 

12. 

В.В.Чакаларов кон 

центар (право и 

десно) 775 744 766 706 762 796 704 787 717 742 749,9 

750 753 0,11 
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13. 
Ангел Динев – 

север 345 334 343 334 314 329 320 320 338 340 331,7 
332 354 1,19 

14. Ангел динев  - југ 418 407 387 411 386 420 407 407 383 427 405,3 406 401 0,25 

15. 

В.В.Чакаларов кон 

Ѓ.Петров (право и 

десно) 742 779 748 770 730 761 746 729 730 757 749,2 

750 805 1,97 

16. 
В.В.Чакаларов кон 

Ѓ.Петров (лево) 125 117 136 120 123 116 105 119 114 137 121,2 
122 130 0,71 

17. 
В.В.Чакаларов кон 

центар (Козле 6) 971 940 962 877 918 959 898 973 910 918 932,6 
933 1010 2,47 

18. 
В.В.Чакаларов кон 

Ѓ.Петров (право) 878 906 897 901 862 887 862 861 856 906 881,6 
882 935 1,76 

19. 
В.В.Чакаларов кон 

Козле 6 (лево) 60 51 68 60 56 49 61 70 49 58 58,2 
59 66 0,89 

20. 
В.В.Чакаларов кон 

центар (право) 784 778 791 726 762 769 731 794 730 751 761,6 
762 842 2,82 

21. 
В.В.Чакаларов кон 

В.Мицков (лево) 14 13 11 17 20 21 17 21 24 16 17,4 
18 17 0,24 

22. Ванчо Мицков 88 94 92 90 95 95 86 86 91 94 91,1 92 86 0,64 

23. Козле 1 188 190 200 187 183 201 189 206 184 209 193,7 194 202 0,57 

24. 

В.В.Чакаларов кон 

Ѓ.Петров (право и 

десно) 805 814 822 835 817 808 794 807 783 812 809,7 

810 874 2,21 

25. Осло 19 23 24 33 28 35 25 33 27 32 27,9 28 29 0,19 



81 
 

26. 
В.В.Чакаларов кон 

центар (право) 885 862 888 835 870 891 823 901 830 856 864,1 
865 960 3,14 

27. 

В.В.Чакаларов кон 

Ѓ.Петров (право и 

десно) 880 898 895 915 882 866 878 873 881 863 883,1 

884 901 0,57 

28. 
Крак на 

В.В.Чакаларов 50 45 58 71 47 48 51 43 71 47 53,1 
54 52 0,27 

29. В.В.Чакаларов кон 

центар 

(Студентски-право 

и лево) 

414 413 427 411 418 422 395 432 405 417 415,4 

803 874 2,45 
30. 

399 384 407 362 395 398 363 402 370 392 387,2 

31. 

В.В.Чакаларов кон 

центар 

(Студентски-десно) 34 35 32 43 31 32 35 35 32 23 33,2 

34 87 6,81 

32. Јуриј Гагарин 76 93 64 75 87 93 67 74 72 74 77,5 78 74 0,46 

33. М.Т.Гологанов кон  

Ѓ.Петров (право и 

лево) 

313 314 288 323 277 292 294 297 278 316 299,2 

812 855 1,49 
34. 

502 521 532 523 510 508 512 517 516 481 512,2 

35. 
М.Т.Гологанов 

(десно) 155 137 159 133 149 166 145 142 146 130 146,2 
147 150 0,25 

36. Московска (десно) 91 91 106 87 106 85 95 99 79 100 93,9 94 95 0,10 

37. Московска (право и 

лево) 

194 181 201 196 191 192 197 172 184 186 189,4 
416 433 0,83 

38.  205 235 220 219 255 220 237 217 209 248 226,5 
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Прилог 2 

 1. Излезни резултати од прво симулирање                                       2. Излезни разултати од второ симулирање 
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 3. Излезни резултати од трето симулирање                                        4. Излезни разултати од четврто симулирање 
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 5. Излезни резултати од петто симулирање                                         6. Излезни разултати од шесто симулирање 
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7. Излезни резултати од седмо симулирање                                         8. Излезни разултати од осмо симулирање 
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9. Излезни резултати од деветто симулирање                                         10. Излезни разултати од десетто симулирање 
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ПРИЛОГ 3 

Насока на 

движење 
Време на патување (секунди) – теренски мерења 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средна 

вредност 

Центар - Ѓорче 309 315 301 308 326 325 330 317 308 321 316 

Ѓорче - Центар 255 250 249 260 245 271 275 262 259 266 259 

 

ПРИЛОГ 4 

Излезни резултати од симулацискиот модел при мерење на времето на патување 
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ПРИЛОГ 5  

Просечни излезни резултати за период 2026 година 
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ПРИЛОГ 6 

Просечни излезни резултати за период 2031 година 

 

 




