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Извадоци од рецензијата
ПРИРАЧНИКОТ по „Автобази и автостаници“ од авторите Кристи
БОМБОЛ и Даниела КОЛТОВСКА, на систематски, концизен и практичен
начин ги проучува областите во состав на сообраќајното инженерство, како
што се стационарниот сообраќај и транспортните објекти за опслужување
на возила и патници. Прирачникот овозможува стекнување основи од
подрачјето на стационарниот сообраќај низ решавање практични проблеми,
дадени во поттеми, и тоа: паркирање на патнички автомобили, транспортни
состави, проектирање и организација на отворени паркиралишта,
проектирање на паркинзи за хендикепирани лица, проектирање на
транспортни објекти од типот на сервисни работилници, автобази и
патнички терминали – автобуски станици. Примерено се избрани соодветни
задачи со цел практично да се совладаат основните поими коишто ја чинат
основата на стационарниот сообраќај. Извршено е проширување на
теоретскиот дел со основен математички апарат за кој се чувствуваше голем
недостиг во досегашното шлолување на студентите.
Приодот со којшто е проучена односната проблематика е сосема
прифатлив за различна категорија на корисници, од студенти на сообраќајни
факултети, па сè до оформени сообраќајни стручњаци кои решаваат проблеми
од областа на проектирањето на стационарниот сообраќај, на
транспортните објекти и патнички терминали.
Прирачникот е подготвен на високо професионален начин во поглед на
јазикот, техничката обработка на текстот и на графичките прилози. Уште
повеќе, приодот е систематизиран, лесен за совладување, а сепак сосема
пристојно соодветствува нa квалитетно академско ниво.
Долго време се чувствуваше потреба од издавање на едно вакво учебно
помагало на македонски јазик. Целта којашто авторите ја поставија пред себе
за напуштање на стереотипниот начин на изучување на материјата, е
постигната со целосен успех. Тоа е најмногу резултат на користењето најнова
литература што е објавена во Европа и светот.
Овој ПРИРАЧНИК може да им биде од корист и на сите веќе оформени
стручњаци од сообраќајно-транспортната област, кои посебно се занимаваат
со проблематиката на паркирање и на транспортни патнички терминали.
Ми претставува чест да го препорачам ПРИРАЧНИКОТ - Автобази и
автостаници како солидна стручна литература, којашто, покрај за
студентите на сообраќајни факултети, може да им биде од корист и на сите
веќе оформени стручњаци од сообраќајно-транспортната област.
Битола, 07.04.2003.

Рецензент
Проф. д-р Бора РИСТИЌ
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Предговор

П

редметот Автобази и автостаници е воведен во седумдесеттите
години од минатиот век на Технички факултет – сообраќаен отсек.
Оттогаш, па до денес, не е издаден материјал којшто би бил
дополнение на постојната странска литература. Од друга страна, студентите по
сообраќај изразуваа тивко негодување заради непостоењето на сопствен,
македонски стручен текст.
Токму ова сознание нè поттикна да го направиме првиот чекор кон
издавање на помагало, коешто во голема мера ќе им помогне на студентите од II
и од IV година на Отсекот за сообраќај и транспорт – патен сообраќај да ги
извршуваат своите обврски кон изработката на семестралниот, односно
годишниот проект по односниот предмет, на полесен и поприфатлив начин.
Исто така, овој Прирачник може да им биде од корист и на сите веќе оформени
стручњаци од сообраќајно-транспортната област, кои посебно се занимаваат со
проблематиката на паркирање и на транспортни патнички терминали.
Се надеваме дека Прирачникот во голема мера ќе претставува олеснување
во оптовареноста на студентите со што ќе им овозможи на поедноставен начин
да се соочат со проблематиката и да изнајдат решение за одредени поставени
проблеми.
Изразуваме особена благодарност кон печатницата „Киро Дандаро“ –
Битола за несебичната помош и разбирање при обликувањето, и
висококвалитетниот печат на насловната корица на ПРИРАЧНИКОТ.
Авторите искрено им се заблагодаруваат и на сите оние кои придонесоа во
издавањето на овој Прирачник, првенствено на студентите за нивните
препораки, желби и сугестии. Тоа за нас беше поттик повеќе да се потрудиме да
го напишеме ова помагало, притоа применувајќи јасен, концизен и разбирлив
јазик во прикажувањето на односната проблематика.

Од името на авторите,
Кристи БОМБОЛ
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1. ПРОЦЕС НА ПАРКИРАЊЕ – ЕЛЕМЕНТИ НА
ПРОЕКТИРАЊЕ
Современиот свет, денес, се развива во општествена, економска и во
културна смисла. Во овој динамичен развој, сообраќајот како интегратор на
сите транспортни случувања има своја нагласена развојна компонента.
Со пораст на степенот на моторизација, насушната потреба на населението
за мобилност само ја потенцира разликата (јазот) којшто постои меѓу
перманентните барања, потреби на корисниците и можностите за нивно
опслужување.
Големиот број возила во ограничените простори во градови и населени
места, резултира во проблеми со паркирањето. Расчекорот меѓу бројот на
автомобили и површините по коишто тие се движат или ,,мируваат“, е проблем
којшто влече корени од поодамна. Како што овој проблем расте, така се
зголемуваат изгледите тој да не биде решен во целост.
Стационарниот сообраќај – паркирањето на возилата во градови и во
населени места израсна во голем и сложен просторен проблем. Со тоа се
наметнува и потребата за негово изучување, следење, со што би се овозможило,
со примена на современите системи, методи, да се доведе до состојба на
контрола.

1.1 Проектирање на местата за паркирање
Општо за проектирањето и нормативи
Местото за паркирање (паркинг местото) има различни димензионални
карактеристики во зависност од структурата на возила и од условите на
експлоатација.
За да се добијат меродавните, потребни димензии на местото за
паркирање, постојат повеќе методи и тоа: графички, аналитички, статистички
итн. Ние ќе ги обработиме аналитичкиот и графичкиот (конструктивен) метод
за проектирање на местото на паркирање.
1.1.1 Димензионални карактеристики на возилата и на местата за
паркирање
Со цел да се постигне технолошка согласност меѓу местото за паркирање и
возилото што се паркира, потребно е да се дефинираат основните меродавни
димензии на возилото, со што би се постигнало ефикасно и безбедно користење
на понуденото паркинг место.
Меродавните димензии на возилото (Сл.1.1) се следните:
♦ Должина на возилото – L,
♦ Ширина на возилото – B,
♦ Надворешен габаритен полупречник на свртување – R,
♦ Заден габаритен полупречник на свртување – R1,
♦ Внатрешен габаритен полупречник на свртување - r,
♦ Растојание меѓу оските – l,
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♦
♦
♦
♦
♦

Преден препуст – l1,
Заден препуст – l2,
Растојание меѓу тркалата на предната оска (преден траг) – b1,,
Растојание меѓу тркалата на задната оска (заден траг) – b2, и
Центар на свртување на возилото – O.

Сл.1.1: Основни меродавни димензии на возилото

Напомена: Меѓу димензионалните карактеристики на местото за паркирање и
димензионалните карактеристики на возилото, мора да постои
„согласност“ за да може возилото да го користи местото за
паркирање.
Местото за паркирање е дел од просторот којшто е технички уреден и
опремен за паркирање на едно возило. Површината на едно место за паркирање
се состои од следниве елементи: пристап, заштитна зона и корисно заземена
површина.
Основните димензии на едно место за паркирање означени се на Сл.1.2:
♦ Ширина на местото за паркирање – А (B + а),
♦ Должина на местото за паркирање – C (L+ c),
♦ Рабна заштитна зона (простор за влез и излез од возилото) – a/2,
♦ Челна заштитна зона (простор меѓу возилото и внатрешниот дел на
местото на паркирање) – Z (c) ,
♦ Ширина на премин – D, и
♦ Агол на паркирање – α

Сл.1.2: Основни димензии на местото за паркирање
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Основните димензии за различните видови на возила во Европа и во САД
дадени се во Т.1.1.
Т.1.1: Основни димензии за различни видови на возила во Европа и во САД

Должина
на
возила
Ширина
на возила
Висина на
возила

Пречник
на
свртување

Патнички возила: 3.06 m – 5 m (Европа);.5.15 m- 6.41 m (САД).
Доставни возила и мали БУС: 5.30 m (маса: 1000 – 2000 kg).
БУС: 7.15 m (20 седишта), 10.17 m (60 седишта).
ТВ: 6.9 m (носивост 5 t), 8.8 m (носивост до 10 t).
Патнички возила: 1.37 – 1.8 m(Европа); 1.84 m – 2.07 m (САД).
Доставни возила и мали БУС: 2.1 m (носивост 1 t), 2.15 m- 2 t
БУС: 2.3 m (20 седишта), 2.5 m (>33 седишта).
ТВ: 2.39 m (носивост <5 t), 2.5 m (носивост >8 t).
Патнички возила: 1.1 m (спортски),1.3 m– 1.55 m (лимузини)
(Европа); до 1.45 m (САД).
Доставни возила и мали БУС: 2.1 m - носивост 1000; 2.6 m –
носивост 2000 kg).
БУС: 2.7 m (20 седишта), 3.4 m (до 40 седишта).
ТВ: 2.6 m (носивост <5 t), 3.3 m (носивост до 10 t).
Патнички возила: 7.7 m – 11.8 m (Европа); 10.0 m - 14.7 m
(САД).
Доставни возила и мали БУС: 12.5 m (носивост до 2000 kg).
БУС: 15.90 m (20 седишта), 22.40 m (60 седишта).
ТВ: 11.5 m – 14.7 m (носивост до 5 t), 12.0 m - 21.0 m (носивост до
10 t); 22.0 m (носивост >10 t).

Површината на едно место за паркирање е површина во којашто влегуваат:
♦ Должината на возилото,
♦ Заштитните зони во состојба на мирување*, и
♦ Половина од ширината на преминот (другата половина од ширината на
преминот му припаѓа на спротивното место за паркирање - Сл.1.1).
При проектирањето на јавно паркиралиште се тргнува од фактот дека
истото ќе биде користено од возила со различни димензии, и со цел да се
обезбеди лесно и непречено паркирање, мора да постои и заштитен простор
(заштитна зона). Во Т.1.2 дадени се стандардните големини на заштитниот
простор за различни видови на возила.
Т.1.2 Стандардни големини на заштитниот простор околу возилата

Вид на заштитен простор

Меѓу бочните страни на
возилото – z (а)
Меѓу челните страни на
возилото и работ на паркинг
местото – Z (c)

Патнички
возила
(ПА)
[m]

Товарни
возила
(ТВ)
[m]

Автобуси
(БУС)
[m]

0.5

1.0

1.0

0.2

0.5

0.5
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Меѓу возилото во состојба на
движење и соседното
возило – a/2
Меѓу возилото во состојба на
движење и спротивно паркирано
возило - Е

0.2

0.3

0.3

0.5

0.8

0.8

*Напомена: Разликуваме заштитни зони во состоjба на мирување и во
состојба на движење.
1.1.2 Графичко - аналитички метод за одредување на димензиите на место
за паркирање – одредување на ширината на премин D и површината P за
различни начини и агли на паркирање
Во денешно време, местата за паркирање и нивните димензии се
стандардизирани со посебни прописи. Меѓутоа, кога станува збор за
нестандардни димензии на возилата и за возен парк од хетероген состав, се
користи конструктивниот метод (графичкиот начин).
Аналитичкиот начин, заради сложеноста на формулите, поретко се
применува.
Со графичкиот начин (метод) може да се одредат димензиите на местото
за паркирање, меѓутоа, мора да се земат предвид следните критериуми:
¾ Непречен влез и излез на возилото од местото за паркирање.
¾ Непречено и лесно излегување на патниците и возачот од паркираното
возило.
¾ При паркирање со ôд наназад, при влез и излез од паркинг местото, не е
потребен дополнителен маневар.
¾ При паркирање со ôд нанапред, при излез, се дозволува само еден маневар ôд наназад.
¾ При влез и излез од паркинг местото, возилото не смее да се приближи до
соседното возило на покусо растојание од големината на заштитната
зона – z.
¾ При свртување, возилото, не смее да се приближи до возилото што стои
во спротивниот ред, или каква било препрека, на растојание покусо од
заштитната зона – E.
Дефинирањето на димензионалните карактеристики на местото за
паркирање – определување на ширината на премин „D“ за различни случаи на
паркирање, ќе го објаснеме со постапката за конструирање.
Паркирање под агол од 900 – нормално паркирање
Услов. Вршиме проектирање на место за паркирање за патничко возило ПА со познати меродавни големини (димензионални карактеристики на едно
типично возило).
На самиот почеток, усвојуваме големина на размерот - R. Размерот зависи,
пред сè, од зададените меродавни големини на возилото, но во согласност со
1m
.
вредностите коишто се задаваат, се препорачува, 1:100, т.е. R =
1cm
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Следува усвојување на големините на заштитните зони, заштитниот
простор во состојба на мирување и во состојба на движење (Т.1.2). Заштитниот
простор за влез и излез на патници – „z“ (рабна заштитна зона) за патнички
автомобили во мирување се движи во границите 0.25 – 0.50 m. Во примерите,
усвоената вредност за „z“ е 0.4 m.
Просторот меѓу возилото и внатрешната страна на местото за паркирање –
Z (челна заштитна зона) за патнички возила, вообичаено, изнесува 0.2 m.
Меѓутоа, заради поголема прегледност при проектирањето се дозволува Z = 0.5
m.
Заштитниот простор во движење, минималното растојание меѓу возилото
коешто врши маневар и соседното возило - „z“,изнесува 0.2 m.
Заштитниот простор при излез на возилото во движење и спротивно
паркираното возило, „Е“, изнесува 0.5 m. Големината на „Е“ во програмските
задачи се усвојува 1 m, заради поголема прегледност (иако оваа вредност се
користи кај товарните возила), и со цел да се потенцира нејзиното значење при
одредувањето на ширината на преминот „D“.
Постојат следните начини на паркирање на возилата, и тоа:
- Паркирање со ôд нанапред, влез со ôд нанапред, и
- Паркирање на возилата со ôд наназад, влез со ôд наназад.
Проектирањето на големината на местото за паркирање и ширината на
преминот „D“ за возила паркирани под агол од 90 0 со ôд нанапред (графички
начин) се состои од неколку чекори коишто следуваат.
Паркирање по агол од 90 0 со ôд нанапред

Постапката на проектирање, конструирање (Сл.1.3) ќе биде прикажана во
чекорите што следуваат.
I чекор. Потребно е да се исцртаат места за паркирање за три возила. Во
согласност со познатите димензии на возилото и усвоените големини на
заштитните зони (наведени погоре), ги конструираме положбите на возилата на
паркинг местата.
II чекор. Се тргнува од положбата на возилото 2, паркирано меѓу две
соседни возила. Задната оска на возилото 2 се продолжува до пресекот со
правата p0р1.(паралелна со позицијата на возилото на растојание r) и се добива
центарот на свртување О0).. Од конфликтната точка при евентуален судир Т1,
којашто се наоѓа на задниот лев агол на соседното возило 1, со отвор на лакот
R+z се засекува правата p0р1 и се добива центарот О1. Од центарот О1 се подига
нормала и мери радиусот r, со што се дефинира положбата на поместеното
возило 2’. Внатрешниот габаритен полупречник r, секогаш е во продолжение
на задната оска на возилото. Се нанесува целата должина и ширина на возилото
и со тоа ја конструиравме новата положба на возилото 2’.
III чекор. Од крајот на паркинг местото се додава заштитна зона Е = 0.5m.
Од крајот на заштитната зона Е се додава големината на надворешниот
габаритен полупречник на свртување R. Од крајот на R се подига нормала – p2.
Од центарот О1,со отвор на лакот од 2r +B се засекува нормалата p2 и се добива
центарот на свртување О2. На правецот О1О2 се наоѓа новата положба на
возилото 2”.
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IV чекор. Од центарот О2, нормално на р2 се нанесува внатрешниот
габаритен полупречник – r што ја дефинира крајната положба на возилото 2”’.
Од најиздадената точка на возилото во положба 2” се нанесува заштитната зона
Е = 0.5 m. Растојанието од крајот на заштитната зона Е до почетокот на паркинг
местото, претставува потребната ширина на премин D за безбедно напуштање
на паркинг местото.
На овој начин, по графички пат ги одредивме потребните димензии на
место за паркирање за возило паркирано под агол од 90 со ôд нанапред.

2'''

Z
z
1

2

2'

2''

3

Сл.1.3 Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
возила паркирани под агол од 900 со ôд нанапред

За паркирање под агол од 900 со ôд нанапред, одредувањето на ширината
на премин – D може да се изврши и по аналитички пат.
Аналитичкиот израз е следен:
(r + B) 2 − x 22
r+B
( R + Z − x1 ) + l 2
D = (R + z ) − (r + B + 2 z ) +
+ E (m)
2r + B
r+B
- Надворешниот габаритен полупречник - R се пресметува како:
2

2

R = (r + B) 2 + (L − l 2 ) (m)
- Внатрешниот габаритен полупречник - r се пресметува како:
2

r = R 2 − (L − l 2 ) − B (m)
- помошните вредности x1, x2 се пресметуваат како:
2

x1 =

(R + z )2 − (r + B + 2z )2

r+B
2
[ R + E − (R + z ) − ( r + B + 2 z ) 2 ]
2r + B
Аналитичкиот израз за пресметка на површината за паркирање е следен:
x2 =
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P = ( B + 2 z ) ⋅ ( L + Z + D) (m2/воз)
Каде што е:
D - ширината на премин (m)
R – надворешниот габаритен полупречник (m)
B - ширината на возилото (m)
E – заштитниот простор, зоната при излез на возилото во движење и спротивно
паркирано возило – Е = 0.5 m.
r - внатрешниот габаритен полупречник (m)
z – заштитната зона меѓу бочните страни на возилото (0.4 m)
Z - челната заштитна зона (0.5 m)
L - должината на возилото (m)
l2 - задниот препуст на возилото (m).
Паркирање по агол од 90 0 со ôд наназад

Проектирањето на овој вид паркирање е нешто поедноставно од
претходниот случај (под агол од 900 со ôд нанапред). Потребно е да се
конструираат само две положби на возилото за безбеден излез од местото за
паркирање.
Постапката на проектирање, конструирање (Сл.1.4) објаснета е низ
чекорите што следуваат.
I чекор. Во согласност со познатите димензии на возилото и усвоените
големини на заштитните зони, ги конструираме положбите на возилата на
паркинг местата.
II чекор. Го маневрираме возилото 2, паркирано меѓу двете соседни
возила. Задната оска на возилото 2 се продолжува до пресекот со правата p0р1
(паралелна со позицијата на возилото на растојание r) и се добива центарот на
свртување О0. Растојанието од О0 до возилото 2 е внатрeшниот габаритен
полупречник – r. Од конфликтната точка којашто се наоѓа на предниот лев агол
на соседното возило 3, со отвор на лакот r-z се засекува правата p0p1 и се
добива центарот О1. Околу конфликтната точка се создава безбедносна зона
којашто не смее да биде загрозена со маневарот на возилото (допир на двата
кружни лака). Од центарот О1 се подига нормала која всушност претставува
внатрешен габаритен полупречник на возилото – r на новата положба на
возилото – 2’. Задната оска на возилото, како што нагласивме и во првиот
пример, секогаш е во продолжение на r (и обратно). Затоа, се исцртува задната
оска на возилото, се нанесува целата должина и ширина на возилото и со тоа ја
конструиравме новата положба на возилото 2’.
III чекор. Од центарот О1, со свртување на возилото 2’ под агол од 900 се
конструира положбата на возилото 2”.
IV чекор. Од центарот О1 се повлекуваат лаците од предниот дел на
возилото во положба 2’ до предниот дел на возилото во положба 2”. Од
најиздадената точка на лакот, тангенцијално се мери заштитната зона Е = 0.5 m.
Растојанието од крајот на заштитната зона Е до почетокот на паркинг местото
претставува потребната ширина на премин D за безбедно напуштање на
паркинг местото.
На овој начин, по графички пат, ги одредивме потребните димензии на
место за паркирање за возило паркирано под агол од 90 со ôд наназад (Сл. 1.4).
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Сл.1.4: Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
возила паркирани под агол од 900 со ôд наназад

Аналитичкиот израз за пресметка на ширината на премин - D е следниот:
D = R + E − (r − z ) 2 − (r − 2 z ) 2 (m)
Потребната површина за паркирање - P се пресметува како:
P = ( B + 2 z ) ⋅ ( L + Z + D) (m2/воз).
Косо паркирање (α = 300, 450, 600)

Кај косото паркирање, основна карактеристика претставува аголот на
паркирање α, кој може да биде 300, 450, и 600. Конструктивните методи за
утврдување на димензионалните карактеристики на местата за паркирање се
прикажани во приказите што следуваат.
Косо паркирање под агол од 300 со ôд нанапред

Постапката за одредување на големината на местото за паркирање,
потребните димензии (Сл.1.5), во основа е идентична како и во претходните
случаи и се состои од следните чекори:
I чекор. Во согласност со познатите димензии на возилото и усвоените
големини на заштитните зони, ги конструираме положбите на возилата на
паркинг местата под агол од 300 со ôд наназад.
II чекор. Повторно го маневрираме возилото 2, паркирано меѓу двете
соседни возила. Задната оска на возилото 2 се продолжува до пресекот со
правата p0р1, на растојание r од возилото 2. Се добива центарот на свртување
О0. Растојанието од О0 до возилото 2 е внатрeшниот габaритен полупречник – r.
Од конфликтната точка којашто се наоѓа во левиот заден агол на
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соседното возило 3 (за ваков случај на поставеност на возилата и маневар), со
отвор на лакот r-z се засекува правата р0p1 и се добива центарот О1. Од центарот
О1 се повлекува нормала на р0p1, која всушност претставува внатрешен
габаритен полупречник на новата положба на возилто – 2’. Ја исцртуваме
задната оска на возилото, се нанесува целата должина и ширина на возилото и
со тоа ја конструиравме новата положба на возилото 2’.
III чекор. Од центарот О1, го свртуваме возилото 2’ со r сè до позиција
кога полупречникот е нормален на внатрешниот раб на местата за паркирање. Ја
конструираме положбата на возилото 2” (паралелна со внатрешниот раб на
местата за паркирање).
IV чекор. Од центарот О1 се повлекуваат лаците од предниот дел на
возилото во положба 2’ до предниот дел на возилото во положба 2”.Од истиот
центар повлекуваме лак од најиздадената предна десна точка на возилото во
положба 2’ до истата точка во положба 2”. Од најиздадениот дел на лакот,
тангенцијално се додава заштитната зона Е = 0.5 m. Растојанието од крајот на
заштитната зона Е до почетокот на паркинг местото претставува потребната
ширина на премин D за безбедно напуштање на паркинг местото.
На овој начин, по графички пат ги одредивме потребните димензии на
местото за паркирање за возило паркирано под агол од 300 со ôд нанапред.

1

3

2

2'
2''

Сл. 1.5: Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
возила паркирани под агол од 300 со ôд нанапред

За пресметка на ширината на премин - D и на потребната површина за
паркирање – P, ги користиме следните аналитички изрази:
2
2
D = R1 + E − sin α (r − 2 z ) ⋅ ctgα + (r − z ) − (r − 2 z ) 


Задниот габаритен полупречник се пресметува со изразот:
R1 = (r + B) 2 + l22
Потребната површина за паркирање – P е:
D 

(m2/воз).
P = ( B + 2 z )  L + Z + ( B + 2 z ) ⋅ ctgα +

2 sin α 
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Косо паркирање под агол од 450 со ôд нанапред

Паркирањето под агол од 450 е т.н. ,,природна положба“ на паркирање на
возилото.
Конструктивната постапка за одредување на димензиите на местото за
паркирање (Сл.1.6) е во целост идентична како и за претходниот пример
(паркирање под агол од 300 влез со ôд нанапред).

3

2
1
2'

T1
2''

Сл. 1.6: Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
возила паркирани под агол од 450 со ôд нанапред

Аналитичките изрази за пресметка на ширината на премин - D и на
потребната површина за паркирање - P е следен:
2
2
D = R1 + E − sin α ⋅ (r − 2 z ) ⋅ ctgα + (r − z ) − (r − 2 z )  (m)


Задниот габаритен полупречник R1 се пресметува со изразот:

R1 = (r + B) 2 + l22 (m)
Потребната површина за паркирање - P се пресметува како:
D 

P = ( B + 2 z )  L + Z + ( B + 2 z ) ⋅ ctgα +
(m2/воз).

2 ⋅ sin α 

Косо паркирање под агол од 600 со ôд нанапред
I чекор. Ги конструираме положбите на возилата.
II чекор. Повторно го маневрираме возилото 2, паркирано меѓу две
соседни возила. Во продолжение на задната оска на возилото 2 се добива
центарот на свртување О. Растојанието од О до работ на возилото 2 е
внатрeшниот габаритен полупречник – r. Низ центарот О, нормално на r се
повлекува правата p0р1. Од конфликтната точка којашто се наоѓа во задниот
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десен агол на првото возило - Т1 (за овој тип на маневар, но треба да се
провери и конфликтната точка од соседното десно возило, т.е. задната лева
аголна точка), со отвор на лакот R+z се засекува правата р0p1 и се добива
центарот О1. Од центарот О1 се повлекува нормала на р0p1, која претставува
внатрешeн габаритен полупречник r на новата положба на возилото – 2’. Ја
исцртуваме задната оска на возилото, се нанесува целата должина и ширина на
возилото, и со тоа ја конструиравме новата положба на возилото 2’.
III чекор. Од центарот О1, со едноставно свртување на лакот r нормално
на челниот раб на местата за паркирање, ја конструираме положбата на
возилото 2”.
IV чекор. Од центарот О1 се повлекуваат лаците од предниот дел на
возилото во положба 2’ до соодветниот преден дел на возилото во положба
2”.Од истиот центар повлекуваме лак од најиздадена лева точка на возилото во
положба 2’ до соодветната точка во положба 2” Од најиздадениот дел на лакот,
тангенцијално се додава заштитната зона Е = 0.5 m. Растојанието од крајот на
заштитната зона до почетокот на паркинг местото претставува потребната
ширина на премин D за безбедно напуштање на паркинг местото.

O

1

3
O1

Сл. 1.7: Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
возила паркирани под агол од 600 со ôд нанапред

За пресметка на ширината на премин – D, аналитички израз е следен:
2
2
D = R1 + E − sin α ⋅ (r + 2 z + 2 B) ⋅ ctgα − (R + z ) − (r + B + 2 z )  (m)


Задниот габаритен полупречник се пресметува со изразот:
R1 = (r + B) 2 + l22 (m)
Потребната површина за паркирање - P се пресметува како:
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D 

P = ( B + 2 z )  L + Z + ( B + 2 z ) ⋅ ctgα +
(m2/воз).

2 ⋅ sin α 

Косо паркирање под агол од 300 со ôд наназад

Постапката за конструирање за овој вид на паркирање на возилата е
следна:
I чекор. Ги исцртуваме положбите на возилата.
II чекор. Повторно го маневрираме возилото 2, паркирано меѓу двете
соседни возила. Задната оска на возилото 2 се продолжува до пресекот со
правата p0р1, на растојание r од возилото 2. и се добива центарот на свртување
О0. Растојанието од О0 до возилото 2 е внатрeшниот габaритен полупречник – r.
Од конфликтната точка којашто се наоѓа во десниот преден агол на соседното
возило 3 (за ваков случај на поставеност на возилата и маневар), со отвор на
лакот r-z се засекува правата р0p1 и се добива центарот О1. Од центарот О1 се
повлекува нормала на р0p1, која всушност претставува внатрешен габаритен
полупречник на новата положба на возилто – 2’. Ја исцртуваме задната оска на
возилото, се нанесува целата должина и ширина на возилото и со тоа ја
конструиравме новата положба на возилото 2’.
III чекор. Од центарот О1, со едноставно свртување на лакот r, нормално
на челниот раб на местата за паркирање, ја конструираме положбата на
возилото 2”.
IV чекор. Од центарот О1 се повлекуваат лаците од предниот дел на
возилото во положба 2’ до предниот дел на возилото во положба 2”.Од истиот
центар повлекуваме лак од најиздадената десна точка на возилото во положба 2’
до истата точка во положба 2”. Од најиздадениот дел на лакот, тангенцијално се
додава заштитната зона Е = 0.5 m. Растојанието од крајот на заштитната зона Е
до почетокот на паркинг местото претставува потребната ширина на премин D
за безбедно напуштање на паркинг местото.

1

2

3

T1
2'

2''

Сл. 1.8: Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
возила паркирани под агол од 30 со ôд наназад
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За пресметка на ширината на премин – D, аналитичкиот израз е :
2
2
D = R + E − sin α ⋅ (r − 2 z ) ⋅ ctgα + (r − z ) − (r − 2 z )  (m)


Потребната површина за паркирање – P се пресметува како:
D 

P = ( B + 2 z )  L + Z + ( B + 2 z ) ⋅ ctgα +
(m2/воз).

2 ⋅ sin α 

Косо паркирање под агол од 450 со ôд наназад

Конструктивниот метод, постапката за одредување на димензиите на
местото за паркирање е во целост идентичен како и во претходниот пример за
паркирање под агол од 300, влез со ôд наназад. (Сл.1.9).

1

3

2

T1
2'
2''

Сл. 1.9: Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
возила паркирани под агол од 450 со ôд наназад

За пресметка на ширината на премин – D, аналитичкиот израз е:
2
2
D = R + E − sin α ⋅ (r − 2 z ) ⋅ ctgα + (r − z ) − (r − 2 z )  (m)


Потребната површина за паркирање – P се пресметува како:
D 

2
P = ( B + 2 z ) ⋅  L + Z + ( B + 2 z ) ⋅ ctgα +
 (m /воз).
2
sin
α
⋅



Косо паркирање под агол од 600 со ôд наназад

Конструктивниот метод, постапката за одредување на димензиите на
местото за паркирање е во целост идентичен како и во претходните примери
(Сл.1.8, 1.9). Приказот на овој конструктивен метод е даден на Сл.1.10.
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O

O1
1

3

Сл. 1.10: Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
возила паркирани под агол од 600 со ôд наназад

За пресметка на ширината на премин – D, аналитичкиот израз е :
2
2
D = R + E − sin α ⋅ (r − 2 z ) ⋅ ctgα + (r − z ) − (r − 2 z )  (m)


Потребната површина за паркирање – P се пресметува како:
D 

P = ( B + 2 z ) ⋅  L + Z + ( B + 2 z ) ⋅ ctgα +
(m2/воз).

⋅
2
sin
α


Надолжно паркирање
I чекор. Познавајќи ги основните димензионални карактеристики на
возилото, конструираме две возила (возило 1 и возило 2) коишто се паркирани
надолжно, покрај работ коловозот.
II чекор. Се продолжува задната оска на возилото 2 и се нанесува
радиусот r, со што се добива центарот на свртување О. Низ центарот О, се
повлекува правата p0, паралелна со работ на коловозот. Од конфликтната точка
Т којашто се наоѓа во левиот заден агол на возилото 1, со отвор на лакот R+z се
засекува правата p0 и се добива нов центар - О1. Од центарот О1 се повлекува
нормала, која всушност претставува внатрешен габаритен полупречник на
возилото – r на новата положба на возилото – 2’. Ја исцртуваме задната оска на
возилото, се нанесува целата должина и ширина на возилото и со тоа го
конструиравме надолжно поместеното возило 2’.
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III чекор. За напуштање на паркинг местото, возилото мора да изведе и
ротациско движење. За да ја добиеме положбата при ротација 2”, треба да го
добиеме центарот на свртување О2. Од конфликтната точка Т на возилото 1,
повлекуваме отвор на лакот r-z и повлекуваме тангента (права паралелна со
работ на коловозот). Во пресекот на таа права со отворот на лакот 2r + B, што
се повлекува од центарот О1, се добива центарот О2. На правецот О1О2 се наоѓа
позицијата на возилото 2” во фазата на ротација. Од центарот на свртување О2,
со едноставно свртување на r во положба што е нормална во однос на работ на
коловозот, се добива крајната положбата на возилото 2”’, односно возилото
безбедно го напушти паркинг местото.
IV чекор. Од центарот О2 се повлекуваат лаците на предните агли на
возилото 2”. Од најиздадената точка на лакот, тангенцијално се нанесува
заштитната зона Е = 0.5 m. Растојанието од крајот на заштитната зона до
почетокот на паркинг местото е ширината на преминот - D.
Кај овој вид паркирање, нов елемент претставува К, - надолжното
растојание од почетокот на паркинг местото до праволиниски поместената
положба на возилото 2’ (почетокот и крајот на паркинг местото е исцртано со
црвени линии).
O2

1

2

2'

O

O1

T

2'''

2''

Сл. 1.11: Конструктивен метод за одредување на димензиите на паркинг место за
надолжно паркирани возила

1.2 Постапка за одредување оптимално место за паркирање
Местото за паркирање претставува само еден елемент во
инфраструктурата за паркирање.
Потребата за утврдување оптимално место за паркирање, односно
оптимална површина за паркирање, произлегува од фактот дека паркинг
површината којашто се проектира ќе ја користат возила со различни габаритни
димензии. Идејата за избор на оптимални димензии на местото за паркирање
16
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произлегува од примената на теоријата на веројатност и на надежност. Имено,
95% реализација на настанот (паркирање на возилото) не е сигурен доказ за
надежност, бидејќи постојат возила кои заради своите димензии нема да можат
да бидат опслужени. Затоа, поставката на моделот за избор на оптимални
димензии се заснова врз изнаоѓање на најниските трошоци што се создаваат
заради загуба на приходите и заради инвестиции и одржување на објектот. (Во
натамошниот текст, загуба на приходи Td и трошоци на објектот Tg ).
ПРИМЕР 1:

За да се дојде до оптималните димензии на местото за паркирање, најпрво
неопходно е да се изврши снимање на сообраќајот во влијателната зона, на пр.
зоната на една паркинг гаража. Со снимање се утврдува фреквенцијата
(зачестеноста) на одделни типови и марки возила. Врз основа на добиените
податоци се формира табела (Т.1.3) во којашто се внесуваат податоците за:
¾ Фреквенцијата на возилатa – f.
¾ Должината на возилата – L.
¾ Ширината на возилата – B.
¾ Надворешниот габаритен полупречник – R.
¾ Задниот препуст на возилaтa – l2.
T.1.3: Основни податоци за снимените возила
Тип на
возила

Фреквенција
f (воз/h)

Должина
L (m)

Ширина
B (m)

Надворешен
габаритен
полупречник
R (m)

Заден
препуст
l2 (m)

1
2

100
25

3.57
3.80

1.42
1.49

4.82
4.70

0.7
0.7

Врз основа на податоците (T.1.3), потребно е да се пресметаат величините,
и тоа:
1. Релативната фреквенција – fr.
2. Внатрешниот габаритен полупречник – r, и
3. Ширината на премин - D за секое возило за одреден тип на паркирање.
1. Пресметка на релативната фреквенција за сите типови возила - fr:
f
f r = i (воз/h)
Σf
Каде што е:
fi - фреквенцијата за секој тип возило,
Σfi - вкупната фреквенија за сите типови возила.
Σf = f1 + f 2 = 100 + 25 = 125 (воз/h)
f
100
f r1 = 1 =
= 0.8
Σf
125
f
25
f r2 = 2 =
= 0.2
Σf
125
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2. Пресметка на внатрешниот габаритен полупречник – r за сите типови
возила.
r = R 2 − ( L − l 2 ) 2 − B (m)
r1 = 4.82 2 − (3.57 − 0.7) 2 − 1.42 = 2.45 m
r2 = 4.70 2 − (3.80 − 0.7) 2 − 1.49 = 2.04 m
3. Пресметка на ширината на премин - D за секое возило (паркирање под
агол од 600 со ôд нанапред).
Усвoјуваме: Е = 0.9 m, z = 0.4 m.
2
2
D = R1 + E − sin α ⋅ (r + 2 z + 2 B) ⋅ ctgα − (R + z ) − (r + B + 2 z )  m


- пресметка на задниот габаритен полупречник за сите типови на возила

- R.
R1 = (r + B) 2 + l22 (m)
R1 = (r + B) 2 + l 22 = (2.45 + 1.42) 2 + 0.7 2 = 3.93 m - за возило 1.
R1 = (r + B) 2 + l 22 = (2.04 + 1.49) 2 + 0.7 2 = 3.59 - за возило 2.
Возило 1.
2
2
D = R1 + E − sin α ⋅ (r + 2 z + 2 B) ⋅ ctgα − (R + z ) − (r + B + 2 z ) 


0
0
D1 = 3.93 + 0.9 − sin 60 ⋅ [(2.45 + 2 ⋅ 0.4 + 2 ⋅ 1.42) ⋅ ctg 60 −

- (4.82 + 0.4 ) − (2.45 + 1.42 + 2 ⋅ 0.4 ) ]
= 3.77 m
2

2

Возило 2.
2
2
D = R1 + E − sin α ⋅ (r + 2 z + 2 B) ⋅ ctgα − (R + z ) − (r + B + 2 z ) 


0
0
D2 = 3.59 + 0.9 − sin 60 ⋅ [(2.04 + 2 ⋅ 0.4 + 2 ⋅ 1.49) ⋅ ctg 60 −

- (4.70 + 0.4 ) − (2.04 + 1.49 + 2 ⋅ 0.4 ) ]
= 3.93 m
2

2

Сите претходно пресметaни големи ги претставуваме табеларно (Т 1.4).
T.1.4: Пресметани податоци за fr, r, D

Тип
на
возило

f
(воз/h)

L
(m)

B
(m)

R
(m)

l2
(m)

fr
(m)

r
(m)

R1
(m)

D
(m)

1

100

3.57

1.42

4.82

0.7

0.8

2.45

3.93

3.77

2

25

3.80

1.49

4.70

0.7

0.2

2.04

3.59

3.93
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Оваа табела претставува основа за сите понатамошни пресметки, посебно
за пресметка на корелацијата меѓу должината и ширината на возилата и за
одредување на оптималните димензии на местото за паркирање.
Испитувањата покажале дека постои корелативна врска меѓу должината и
ширината на возилата. Корелативната врска е различна за различните зони на
испитување (снимање на сообраќајот). Таа зависи од фреквенцијата на
појавување на возилата. Со снимање утврдено е дека постои линеарна и
параболична корелативна врска.
За нашиот пример, врз основа на фреквенцијата на појавување на возилата,
станува збор за регресиска права од обликот:
y = −1.719 + 3.67 x
Каде што е:
y – должината на возилото (m)
x – ширината на возилото (m).
Наредниот чекор е пресметка на корелацијата меѓу ширината и должината
на возилата за паркирање под агол 600 со ôд нанапред.
Возило 1.
x + 2 z = ( B + 2 z ) = 1.42 + 2 ⋅ 0.4 = 2.2 m
Возило 2.
x + 2 z = ( B + 2 z ) = 1.40 + 2 ⋅ 0.4 = 2.29 m
Должината ја пресметуваме според равенката на регресиската права,
односно:
y = −1.719 + 3.67 x
Возило 1.
y1 = −1.719 + 3.67 x = −1.719 + 3.67 ⋅ 1.42 = 3.50 m
Возило 2.
y 2 = −1.719 + 3.67 x = −1.719 + 3.67 ⋅ 1.49 = 3.74 m
Пресметката на должината вклучувајќи ја и заштитната зона Z за сите
типови на возила е следна:
y1 + Z = 3.50 + 0.5 = 4.0 m
y 2 + Z = 3.74 + 0.5 = 4.24 m
Пресметаната вредност на ширината на местото за паркирање x + 2 z = ( B + 2 z ) преставува основа за формирање на наредната табела (T.1.5), и
тоа подредувајќи ги вредностите од најголемата до најмалата во соодветните
колони.
За да се определат оптималните димензии на местото за паркирање, се
тргнува од теоретската претпоставка дека возилата чиишто димензии се надвор
од усвоените димензии за паркирање нема да може да се паркираат, односно
нема да бидат опслужени. Во текот на денот има периоди кога паркиралиштето
е полно, но и периоди кога има слободни места. Загубите во приходот се
јавуваат само тогаш кога има слободни места (заради несоодветните димензии
на местата за паркирање, одреден број возила со поголеми габаритни димензии
нема да може да се паркираат).
Равенката со која се пресметуваат загубите на приходот во текот на денот
е следна:
Td = (1 − Po ) ⋅ (1 − P) ⋅ N ⋅ w ⋅ v (денари/ден)
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Каде што е:
(1 - P0) – веројатноста дека возилата нема да бидат опслужени.
(1 – P) – веројатноста дека постои барем едно празно место.
N – бројот на места на паркингот.
w – просечниот број на измени по паркинг место.
v – цената на паркирање (денари/ден) или (денари/h).
P0 – веројатноста на опслужување.
P – веројатноста на пополнети (зафатени) паркинг места.
За потребите на нашиот пример, вршиме пресметка на загубите на
приходот - Td за двата типа возила со изразот:
Td = (1 − Po ) ⋅ (1 − P) ⋅ N ⋅ w ⋅ v
Веројатноста на опслужување на возилата - Po се пресметува како разлика
од поголемата веројатност на опслужување (за одреден тип возило) и
релативната фреквенција на тој тип возило.
Бидејќи возилата ги подредуваме според опаѓачките вредности (од
најголемата до најмалата вредност на ширината на местото за паркирање x + 2 z = ( B + 2 z ) (во нашиов пример од 2.29 m до 2.2 m), следува дека:
P0 = 1 (најголемата веројатност на опслужување секогаш е 1 (100%). Во
2

нашиот случај, веројатноста на опслужување ќе биде 100% за најголемите
димензии на паркинг местото, при што сите возила со такви димензии или со
помали од нив ќе можат да се опслужат - паркираат).
P01 = P02 − f r 2 = 1 − 0.2 = 0.8
Во нашиот пример, веројатноста за зафатеност на паркинг местата – P е
зададена како готова вредност - P = 0.60.
Вредностите на останатите елементи во изразот за пресметка на загубите
на приходот се исто така однапред зададени. Во реалноста, до овие податоци се
доаѓа со снимање на сообраќајот во зоната на интерес.
Зададените вредности се следни:
- број места на паркингот – N = 140 места.
– просечен број на измени по паркинг место - w = 9.4.
- цена за паркирање - v = 30 денари.
Откако ни се познати сите податоци, едноставно ги заменуваме во
равенката за загуби во приходот, односно во:
Td = (1 − Po ) ⋅ (1 − P) ⋅ N ⋅ w ⋅ v
Возило 2.
Td = (1 − Po ) ⋅ (1 − P) ⋅ N ⋅ w ⋅ v = (1 − 1) ⋅ (1 − 0.60) ⋅ 140 ⋅ 9.4 ⋅ 30 = 0 денари
Возило 1.
Td = (1 − Po ) ⋅ (1 − P) ⋅ N ⋅ w ⋅ v = (1 − 0.8) ⋅ (1 − 0.60) ⋅ 140 ⋅ 9.4 ⋅ 30 = 3.158 денари
Покрај загубите во приходите, за определување на оптималните димензии
на местото за паркирање треба да се пресметаат и трошоците на објектот во
текот на денот. Имено, при изградба на објекти за паркирање (паркиралишта,
паркинг гаражи) се јавуваат трошоци, започнувајќи од трошоците за
земјиштето, па сè до конечната изградба на објектот. Овие трошоци варираат и
се различни кога станува збор за паркирање на отворен простор или во паркинг
гаражи.
Трошоците на објектот во текот на денот се изразуваат со:
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 tg 
v1 ⋅ 1 + ⋅ k 
2 

Tg = S ⋅ N ⋅
+ T (денари/ден)
tg ⋅ dr
Каде што е:
S – површината на паркинг местото (m2),
N – бројот на паркинг места,
v1 – цената по m2 површина на објектот (денари),
tg – бројот на години на амортизација (години),
dr – бројот на денови во годината кога се врши наплата,
k – каматната стапка,
T – останатите трошоци (плати, одржување, итн).
За да ги одредиме оптималните димензии, потребно е да се пресмета и овој
вид на трошоци, бидејќи најмалиот збир на трошоци (Td +Tg) ни ги дава
оптималните димензии за паркирање.
Пресметка на трошоците на објектот во текот на денот - Tg за двата типа
возила се врши според:
 tg 
v1 ⋅ 1 + ⋅ k 
2 

Tg = S ⋅ N ⋅
+ T (денари/ден)
tg ⋅ dr
Бидејќи станува збор за паркирање под агол од 60о со ôд нанапред,
површината ќе ја пресметаме со изразот:
* S = ( x + 2 z ) ⋅ [ y + Z + ( x + 2 z ] ⋅ ctgα ∗
Возило 2.
S = ( x + 2 z ) ⋅ [ y + Z + ( x + 2 z ] ⋅ ctgα
S = 2.29 ⋅ [4.24 + 2.29] ⋅ ctg 60 0 = 12.73 m2
Возило 1.
S = ( x + 2 z ) ⋅ [ y + Z + ( x + 2 z ] ⋅ ctgα
S = 2.22 ⋅ [4.00 + 2.29] ⋅ ctg 60 0 = 11.72 m2
Останатите ознаки во формулата за трошоци на објектот се зададени и тоа:
- бројот на паркинг места - N = 140 .
- цената по m2 површина на објектот - v1 = 100 000 ден
- бројот на години на амортизација - tg = 30.
- бројот на денови во годината кога се врши наплата - dr = 365.
- каматната стапка - k = 0.41.
- останатите трошоци - Т = 0.
Со замена во основната равенка ќе ги одредиме трошоците за објектот за
двата типа возила.

∗

Напомена: За пресметка на површината на местото за паркирање се зема
само површината на „боксот“ за паркирање (орабениот простор
со хоризонтална сигнализација). Тука не е вклучена и ширината
на премин D.
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Возило 2.

 tg 
v1 ⋅ 1 + ⋅ k 
2 

Tg = S ⋅ N ⋅
+ T (денари/ден)
tg ⋅ dr

 30
100000 ⋅ 1 + ⋅ 0.41
2
 +0

Tg = 12.73 ⋅ 140 ⋅
30 ⋅ 365
Tg = 126 137 (денари/ден)
Возило 1.
 tg 
v1 ⋅ 1 + ⋅ k 
2 

Tg = S ⋅ N ⋅
+ T (денари/ден)
tg ⋅ dr

 30

100000 ⋅ 1 + ⋅ 0.41
2

 +0
Tg = 11.72 ⋅ 140 ⋅
30 ⋅ 365
Tg = 116 129 (денари/ден)
Конечно, сите пресметани величини ги претставуваме табеларно (Т.1.5).
Т.1.5: Oптимални димензии на местото за паркирање
Тип
на
возила

Po

x+2z
(m)

y+Z
(m)

Td
(денари/ден)

Tg
(денари/ден)

Td+Tg
(денари/ден)

2
1

1
0.8

2.29
2.22

4.24
4.00

0
3.158

126 137
116 129

126 137
119 207
(min)

Важно! Најмалиот збир на трошоците Td+Tg ни ги дава оптималните должина
и ширина на местото за паркирање (2.22 m и 4 m).

Во последниот чекор, формирањето на табелата Т.1.6, врз чијашто основа
ќе се одредат и оптималната површина и ширина на пристап на паркинг место,
основна појдовна големина ни претставува ширината на преминот на
паркирање (Од Т. 1.4). Возилата се подредуваат според вредноста на опаѓање
на D (од најголемо кон најмало).
Тука се пресметува оптималната површина на паркинг местото, пришто
вклучена е целата површина на местото за паркирање. Бидејќи, како што е
нагласено, станува збор за паркирање под агол до 600, го користиме изразот:
D
S = ( x + 2 z ) ⋅ [ y + Z + ( x + 2 z ] ⋅ ctgα +
(m2/воз).
2 sin α
Во пресметката на S се зема целата површина на местото за паркирање,
значи и ширината на преминот D.
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Внимавај! Само вредноста на ширината на преминот D е променлива (од
Т. 1.4). Вредносите на x + 2z, y + Z се веќе усвоените оптимални.
(Т.1.5).

Возило 2.

D 

S = ( x + 2 z ) ⋅  y + Z + ( x + 2 z )ctgα +
2 sin α 

3.93 

S = 2.22 ⋅ 4.0 + 2.22 ⋅ ctg 60 0 +
2 sin 60 0 

S =16.71 (m2/воз)
Возило 1.

D 

S = ( x + 2 z ) ⋅  y + Z + ( x + 2 z )ctgα +
2 sin α 

3.77 

S = 2.22 ⋅ 4.0 + 2.22 ⋅ ctg 60 0 +
2 sin 60 0 

=16.53 (m2/воз)
Потребните трошоци заради загуби во приходот се пресметуваат со
изразот:
Возило 2.
Td = (1 − Po ) ⋅ (1 − P) ⋅ N ⋅ w ⋅ v = (1 − 1) ⋅ (1 − 0.60) ⋅ 140 ⋅ 9.4 ⋅ 30 = 0
Возило 1.
Td = (1 − Po ) ⋅ (1 − P) ⋅ N ⋅ w ⋅ v = (1 − 0.8) ⋅ (1 − 0.60) ⋅140 ⋅ 9.4 ⋅ 30
Тd = 3158 денари/ден
Трошоците на објектот Тg се одредуваат со изразот:
Возило 2.
 tg 
v1 ⋅ 1 + ⋅ k 
2 

Tg = S ⋅ N ⋅
+ T (денари/ден)
tg ⋅ dr
 30

100000 ⋅ 1 + ⋅ 0.41
2

 +0
Tg = 16.71 ⋅ 140 ⋅
30 ⋅ 365
Тg = 165 574 денари/ден.
Возило 1.
 tg 
v1 ⋅ 1 + ⋅ k 
2 

Tg = S ⋅ N ⋅
+ T (денари/ден)
tg ⋅ dr


 30
100000 ⋅ 1 + ⋅ 0.41
2
 +0

Tg = 16.53 ⋅ 140 ⋅
30 ⋅ 365
Тg = 163 790 денари/ден.
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Т.1.6: Оптимална ширина на пристап и оптимална површина
Тип
на
возила

Po

D (m)

S
(m2)

Td
(денари/ден)

Tg
(денари/ден)

Td+Tg
(денари/ден)

2
1

1
0.8

3.93
3.77

16.71
16.53

0
3.158

165 574
163 790

165 574*
166 948

*Заклучок: Најмалиот збир од трошоците Td+Tg ни ги дава оптималните
димензии на ширината на преминот и оптималната површина за
паркирање.
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ:
Задача 1.1:

Да се пресмета веројатностa на опслужување на едно возило на
паркиралиште, ако се познати следните податоци:
 Бројoт на места за паркирање - N = 140.
 Измената по паркинг место - w = 9.4
 Цената за паркирање - v = 30 денари.
 Веројатноста дека местото за паркирање е зафатено (пополнето) –
P = 0.6
 Загубата во приходи - Td = 6 000 денари/ден.
Решение:

1. Пресметка на веројатноста на опслужување на возилото
За да ја пресметаме веројатноста на опслужување, потребен ни е изразот за
загубите во приходот:
Td = (1 − Po ) ⋅ (1 − P) ⋅ N ⋅ w ⋅ v
Со замена на познатите вредности во изразот, следува дека:
6000 = (1 − Po ) ⋅ (1 − 0.6) ⋅ 140 ⋅ 9.4 ⋅ 30
6000
(1 − 0.6) ⋅140 ⋅ 9.4 ⋅ 30
(1 - P0) = 0.38
P0 = 0.62 = 62%
Веројатноста дека возилото ќе биде опслужено изнесува 62%.
(1 − P0 ) =

Задача 1.2:

Да се пресмета површината на местото за паркирање, ако се познати
следните податоци:
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Трошоците на објектот во текот на денот - Тg = 110 333 денари/ден.
Бројот на места за паркирање - N = 140.
Цената по m2 површина на објектот - v1 = 100 000 денари
Амортизацијата на објектот - tg = 30 години.
Стапката на амортизација - k = 0.45.
Деновите во кои се врши наплата - td = 365
Останатите трошоци да се занемарат - T = 0

Решение:

1. Пресметка на површината за паркирање:
За да ја пресметаме потребната површина на местото за паркирање, го
користиме изразот за трoшоци во објектот:
 tg 
v1 ⋅ 1 + ⋅ k 
2 

Tg = S ⋅ N ⋅
+T
tg ⋅ dr
 30

100000 ⋅ 1 + ⋅ 0.45 
2

 +0
110333 = S ⋅ 140 ⋅
30 ⋅ 365
775000
110333 = S ⋅ 140 ⋅
10950
S = 11.1 m2.

1.3 Паркиралишта – капацитет, организација
Под паркиралиште се подразбира простор за паркирање на возилата,
надвор од улиците, во едно ниво. Паркиралиштата можат да бидат отворени или
со заштита (натстрешница) од надворешни влијанија.
Капацитетот на паркиралиштето е различен, во согласност со потребите на
корисниците, при што се движи од 20 до 500 па и над 1 000 места. За да се
пресмета бројот на места за паркирање на едно паркиралиште, претходно мора
да се познаваат карактеристиките на корисниците кои се паркираат. Пред сè,
потребно е да се знае распределбата на времето на задржување на
паркиралиштето, која може да биде различна во зависност од типот на објектот.
Сепак, најчесто за одредување на капацитетот на паркиралиште се користи
теоријата на масовно оплсужување.
Под организација на паркиралиште се подразбира начин на разместување
на паркинг местата и изработка на соодветно сообраќајно решение во рамките
на тој простор. Разместувањето на паркинг местата може да биде на различни
начини. Меѓутоа, основен принцип при разместувањето е еден премин да
опслужува два реда на паркирање.
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За илустрација, следуваат неколку вида на можни начини за организација
на паркиралишта.
На Сл.1.12 паркинг местата се разместени под агол од 900. Овој вид на
паркирање уште се нарекува плочесто паркирање. Со ,,Е“ се означува
потребната должина за два реда паркирање и еден премин. Оваа величина се
нарекува модул на паркирање и е основен параметар при организација на
паркинг површината.

Сл.1.12:Паркирање под агол од 900

Следен тип на паркирање (Сл. 1.13) е паркирање под агли помали од 900,
или уште познато како паркирање во вид на паркет. Овој вид паркирање
овозможува најбрзо да се пронајде слободно место за паркирање.

Сл. 1.13 Паркирање за агли помали од 900

Паркирањето под агол од 450 (Сл.1.14) уште се нарекува и паркирање во
вид на рибна коска. Карактеристика на овој вид паркирање е насоката на

26

ПРИРАЧНИК – Автобази и автостаници
Паркирање и паркиралишта

движење низ паркиралиштето. Имено, насоката е иста при движење низ
два соседни премини, но и низ сите останати.

Сл.1.14 Паркирање под агол од 450

При организација на паркинг просторот, еден од условите е
расположливиот простор да се искористи на најдобар можен начин, односно на
него да се сместат што е можно поголем број места за паркирање. При
проектирањето, неоходно е да се направат различни варијанти за да се дојде до
најповолно, оптимално решение. Која од варијантите ќе биде избрана, зависи од
коефициентот на искористување на површината - η.
Коефициентот на искористување на површината се пресметува со изразот:
η=

Pk
(%)
Pvk

Каде што е:
Pk – корисната површина (m2) – површина на местата за паркирање којашто ја
вклучува и ширината на преминот – D.
Pvk – вкупната површина (m2) – површина на локацијата во којашто влегуваат:
корисната површина, манипулативната површина и загубената површина.

Корисната површина - Pk се определува со изразот:
Pk = Pvk − ( Pm + Pz )
Каде што е:
Pm – манипулативната површина (m2) - површина што обезбедува премин на
возилата од еден кон друг ред на паркирање, вклучувајќи ги и
површините за влез и излез од паркиралиштето на дадената локација.
Pz – загубена површина (m2) - површина којашто не може да се искористи за
паркинг место и најчесто се применува за зеленило или на неа се лоцира
контролен пункт за наплата на паркирањето.
Дефинираната површина, која е предмет на анализа и на којашто е
потребно е да се организира паркирање на возилата, често пати е со неправилна
геометриска форма, што предизвикува појава на т.н. загубени површини - Pz,
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површини што не можеме да ги користиме како паркиралишта за возилата.
Загубените површини заедно со манипулативната површина - Pm го
намалуваат коефициентот на искористување на површината - η.
Затоа, во вакви случаи се изработуваат повеќе варијантни решенија,
усвојувајќи различни начини на паркирање и дефинирајќи различна
местоположба на влезот и излезот од паркинг површината, доколку условите на
околината го дозволуваат истото. Сè ова се прави со цел да се добијат повеќе
паркинг места и да се зголеми.вредноста на коефициентот на искористеност на
површината.
При организација на паркиралиште потребно е да се почитува следниот
редослед на активности:
I чекор. Дефинираната површина може да има најразлична форма
(Сл.1.15). Затоа, потребно е вкупната површина да се подели на геометриски
слики со правилни форми, за кои постојат соодветни математички обрасци за
пресметка на нивните површини (P1, P2, P3). Според математичките обрасци за
пресметка на површина на правоаголник и на триаголник (во случајот), ги
одредуваме трите површини – P1, P2, P3. Збирот на трите површини ја дава
вкупната површина - Pvk.

P2

P1
P3

Сл.1.15: Површина за организација на паркиралиште

II чекор. Се избира одреден начин на паркирање на возилата (900, 300, 450,
60 со ôд нанапред или со ôд наназад). За избраниот начин се користат
оптималните димензии за должина и ширина на местата за паркирање,
ширината на премин – D, и површината на местото за паркирање – P (добиени
со пресметката во 1.2). Користејќи ги овие податoци, се пристапува кон
распоредување на местата за паркирање, според усвоениот начин на паркирање.
При распределба на местата за паркирање, организацијата на паркиралиштето,
мора да се внимава на следните елементи:
Обезбедување на еднонасочно движење низ паркиралиштето, без
пресечни точки.
Обезбедување на кружно движење во внатрешноста на
паркиралиштето, а притоа возилото да не излегува на сообраќајницата.
Обезбедување на наизменично движење во спротивните насоки,
бидејќи на тој начин се обезбедува пократка патека при движењето на
возачите кога бараат слободно место за паркирање.
Секој крај, завршеток на ламелата со двојно паркирање треба да
завршува со остров. Со тоа се означува сообраќајницата и се спречува
0
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нејзино затворање од страна на паркираните возила. Тие наедно се користат и за
поставување на сообраќајни знаци и други потребни информации за возачите.
III чекор. Извршените пресметки за усвоениот начин на паркирање
(најчесто се бараат две варијантни решенија) се заменуваат во изразот за
пресметка на коефициентот на искористување на површината - η.
Поголемата вредност на коефицинетот η го дава и најдобриот начин на
организација на паркиралиштето, односно зададената површина е искористена
на најдобар можен начин, обезбедувајќи што поголем број паркинг места.

1.4. Нормативи за паркирање
Ако веќе немаме можност за вршење снимање во влијателната зона на
паркирање, тогаш, згоден начин за одредување на капацитетот на
паркиралиштето кај различни видови објекти, е нормативниот начин. Во
следнава табела (Т. 1.7) дадени се нормативите за паркирање според видот на
објектот.
T. 1.7: Нормативи за паркирање според видот на објектот

Објекти

Станување

Администрација

Вид на објектот

станбен блок
повеќекатна
зграда надвор од
блокот
семејна зграда
Р+1
управноадминистартивен
објект
комунални
претпријатија
агенции
агенции
деловен простор
банки, пошти
основи училишта,
градинки
средни и стручни
училишта
универзитети
театри, кина,
концертни сали
спортски објекти

Единица мерка

m2

Едно паркинг
место на:
65 – 75

m2

65 – 85

стан
m2

1
40 - 60

вработен
m2
вработен
m2
вработен
m2
вработен
m2
вработен

5-7
23 – 35
7-9
25 – 35
3–5
45 – 60
7–9
30 – 45
5–7

ученици

7 – 12

ученици
студенти

10 - 15
5 - 10

седишта
гледачи според
максималниот
капацитет

5 - 10
8 - 12
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библиотека
индустрија
магацини и
складишта
стоковни куќи

Продавници

Угостителски
објекти

супермаркети
мешана трговија
млекарница,
продавница за леб
слаткарница
тутун, весници
пазар
техничка стока
ресторан,
гостилница,
кафеана
диско клуб
хотели со 4, 5*
болници

Здравствени
објекти
амбуланти
аптека
домови за стари
лица

m2
m2
вработен

30 - 45
100 – 150
15 - 50

вработен
m2
вработен
m2
m2

3-5
100 – 150
25 - 60
50 - 80
20 - 40

m2
m2
m2
тезга
m2

30 - 60
40 - 80
20 - 30
4-6
25 - 50

седишта

8 - 12

маси
соби
кревети
m2
вработени
кревети
m2
вработени
m2

3-5
3–5
5-8
40 – 100
5 – 10
7 – 20
30 -70
3-7
30 - 45

кревети

5 - 10

1.5. Паркирање на лица со посебни потреби
Станува збор за лица со оштетени долни екстремитети или со дијагноза
што потврдува дека се работи за намалена или целосно изгубена функција на
органите за движење, за вид или слух. Овие лица се движат со патерици, стап
или во инвалидска количка.
Овозможениот пристап до објектите ги привлекува овие лица да патуваат и
да пристапат без проблем во објектите (Сл. 1.16).
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Сл. 1.16: Знак за пристапност на објектите

Проблемот започнува кога на возилото треба да му се пристапи
непосредно пред почетокот на патувањето, при излегувањето од возилото
поради недостиг на поголем простор. За да се реши овој проблем, проектирани
се паркиралишта со димензии што овозможуваат решавање на проблемот со
просторот (Сл. 1.17).

Сл.1.17: Резервирани паркирни места за хендикепирани

На Сл 1.18 - 1.19 прикажани се стандардните димензии на паркиралишта
за хендикепирани лица. На Сл. 1.20 прикажана е хоризонталната и вертикалната
сигнализација (ХС, ВС) што се применува за обележувањето на местата за
паркирање на лицата со посебни потреби.
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0,915m.

pristapen pat

2,44m.

1,51

2,44m.

2,44m.

2,44m.

6,4m.

Сл. 1.18: Димензии на местата за паркирање на хендикепирани лица – за патнички
автомобили и комби возила

Сл. 1.19: Изглед на двојно паркинг место за хендикепирани со обележан меѓупростор
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Сл. 1.20: Видови ХС и ВС при паркирање на хендикепирани
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2. ТРАНСПОРТНИ СОСТАВИ ВО ПРОЦЕСОТ НА
ПАРКИРАЊЕ
2.1 Меродавни димензии и параметри на транспортниот состав
Меродавните димензии во процесот на паркирање на транспортните
состави се:
1. Габаритните димензии на влечното возило,
2. Габаритните димезнии на приклучното возило и
3. Радиусите (полупречниците) на хоризонталната проодност на влечното
возило.
При паркирање, движењето на транспортниот состав претставува
комбинација од праволиниско и кружно движење. Излезот од паркинг местото е
исклучиво со ôд нанапред.
Меродавните димензии на влечното возило (Сл.2.1) се следните:
Ширина на возилото – B,
Растојание меѓу тркалата на предната оска - b1,
Растојание меѓу тркалата на задната оска - b2,
Должина на возилото - L,
Преден препуст - l1,
Заден препуст - l2,
Растојание меѓу оските (оскино растојание), - l,
Позиција на седлото во однос на задната оска (само за влекачот) - L”.

Сл. 2.1: Меродавни димензии на влечното возило

Меродавни димензии на приклучното возило- полуприколката (Сл. 2.2)
се следните:
Ширината на полуприколката - Bpp,
Должината на полуприколката - Lpp,
Растојанието од седлото до задната оска на полуприколката - lpp,
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Растојанието на седлото во однос на предната страна – lpps,
Задниот препуст на полуприколата – lpp2.

Сл. 2.2: Меродавни параметри на приклучното возило - полуприколката

Меродавни димензии на приколка со подвижна предна оска (Сл. 2.3) се:
Ширината на приколката – Bp,
Вкупната должина на приколката (заедно со должината на рудата) - Lp,
Предниот препуст на приколката – lp1,
Задниот препуст на приколката – lp2,
Меѓуоскиното растојание - lp,
Должината на рудата на приколката – T.

Сл. 2.3: Меродавни димензии на приколка со подвижна предна оска

Покрај меродавните димензии на транспортниот состав, во процесот на
паркирање потребни се и меродавните параметри на хоризонталната проодност,
т.е. полупречниците, односно радиусите на хоризонталната проодност (Сл. 2.4),
и тоа:
Надворешниот габаритен полупречник на свртување на влечното возило - R
Внатрешниот габаритен полупречник на свртување на влечното возило - r
Полупречникот на свртување на оската на предното надворешно тркало на
влекачот – R1
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Полупречникот на свртување на оската на предното внатрешно тркало на
влекачот – R2.
Максималниот агол на свртување на предното надворешно тркало - β.
Максималниот агол на свртување на предното внатрешно тркало - α.

Сл. 2.4: Меродавни полупречници на хоризонталната проодност на транспортните
состави

Постојат различни типови на транспортни состави, но ние ќе ги
разгледаме следните:
1. Влечно возило со приколка со една оска, и
2. Влечно возило со приколка со подвижна предна оска.
1) Полупречници на хоризонталната проодност кај транспортен состав –
влечно возило со приколка на една оска (Сл. 2.5) се:
Внатрешниот габаритен полупречник на влекачот – r,
Полупречникот на свртување – rt,
Полупречникот на свртување на приколката – rp.

Сл. 2.5: Полупречници на хоризонтална проодност на влекач со приколка на една оска
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2) Полупречници на хоризонталната проодност кај транспортен состав –
влечно возило со приколка со подвижна предна оска се: (Сл. 2.6).
Полупречникот на свртување – rt (на влечното возило)
Полупречникот на свртување – rs (на приколката)
Внатрешниот габаритен полупречник на приколката – rp.

Сл. 2.6: Полупречници на хоризонтална проодност на влекач со приколка со
подвижна предна оска

2.2. Графичко – аналитички метод за одредување на ширината
на излезната сообраќајница за свртување на транспортен состав
– влекач со приколка на една оска под агол од 900 и од 1800
Меродавните димензии на транспортниот состав (влечното возило и
приколката на една оска) се однапред познати, зададени.
На почетокот, неопходно е аналитички да ги пресметаме потребните
полупречници на свртување (Сл. 2.5) и тоа:
1. Пресметка на внатрешниот габаритен полупречник – r:
r = R 2 − (L − l 2 ) − B (m)
2

2. Пресметка на полупречникот – rt:
2

B

rt =  r +  + l 22 (m)
2

3. Пресметка на полупречникот приколката – rp:
Bp
2
rp = rt 2 − (T + l p1 ) −
(m)
2
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Конструктивниот метод (Сл.2.7) се состои во неколку чекори коишто
следуваат.
I чекор. Во согласност со зададените меродавни димензии, потребно е да
се исцрта влечното возило и приколката со една оска во содветен размер.
1m
Најчесто, се користи размер 1:100, т.е. R =
.
1cm
На растојание од 1m од работ на коловозот го конструираме
транспортниот состав којшто се состои од влечното возило, рудата (Т = 1.5 m) и
приколката на една оска.
II чекор. Задната оска на влечното возило се продолжува, нанесува
радиусот r и се добива центарот на свртување О. Надворешниот габаритен
полупречник - R всушност е полупречникот на свртување на возилото, со што
би се заангажирала минимална ширина на премин – D, потребна за свртување
на транспортниот состав под агол од 900.
III чекор. Од центарот О се повлекува лак - rp (полупречник на
приколката, којшто претходно е пресметан по аналитички пат). Исцртувајќи го
овој лак, фактички ја одредуваме патеката по којашто ќе се движи
транспортниот состав.
IV чекор. На лакот со радиус rp се повлекува тангента од работ на
приколката (поточно од точката на пресек меѓу задната оска и работ). Со лак rp
– E (E - претставува заштитна зона којашто за товарните возила се движи од 0.8
до 1.0 m, (T.1.2). Исцртуваме уште еден лак на којшто повлекуваме тангента
Растојанието меѓу двете тангенти е заштитната зона - Е (шрафирана
површина), потребна за безбедно свртување на влечниот состав. .
V чекор. Ја конструираме влезната сообраќајница со ширина 7 m. Во
точката во која нормалата (сообраќајницата) го сече лакот rp – E се добива
ширината на излезната сообраќајница за свртување на влечниот склоп под агол
од 900. Избираме позиција на радиусот rp и во негово продолжение се наоѓа
оската на приколката. Со таа позиција се исцртува положбата на приколкатата
во процесот на вртење под агол од 900.
VI чекор. Од средината на задната оска на приколката повлекуваме лак
еднаков на збирот на должината на рудата и lp1. Од центарот на ротација О со
отвор rt (којшто го пресметавме по аналитички пат на самиот почеток) го
сечеме претходниот лак и во пресекот ја добиваме точката во која возилото
треба да биде прикачено. Од таа точка со отвор l2 повлекуваме лак, додека од
центарот О, со r + B/2 го сечеме лакот и ја добиваме позицијата на задната оска
на завртеното влечно возило. Го исцртуваме влечното возило со целата своја
ширина и должина.
VII чекор. Од центарот О го повлекуваме лакот R (до најиздадената точка
на влечното возило) и тангенцијално ја нанесуваме заштитната зона Е = 1m
(шрафирана површина). Од крајот на заштитната зона Е до излезната
сообраќајница, се добива потребната ширина за излез под агол од 900.
VIII чекор. Продолжуваме со ротација на лакот R сè до позиција на
транспортниот состав под агол од 1800 (паралелно на влезната сообраќајница).
Од најиздадената точка на лакот R, тангенцијално се повлекува заштитната зона
Е = 1 m (шрафираната површина). Растојанието од крајот на заштитната зона
до крајниот лев раб влезната сообраќајница претставува ширината на премин –
D, потребна за излез на влечниот состав под агол од 1800.
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O

Сл. 2.7: Одредување на излезната сообраќајница за свртување на влекач со приколка
на една оска под агол од 900 и од 1800 .

2.3. Графичко – аналитички метод за одредување на ширината
на излезната сообраќајница за свртување на транспортен состав
– влекач и приколка со подвижна предна оска под агол од 900 и
од 1800
Соодветно на претходниот пример, вршиме пресметка на потребните
полупречници на свртување, кои за овој вид на влечен склоп се дадени на
Сл.2.6.
1. Пресметка на внатрешниот габаритен полупречник – r:
r = R 2 − (L − l 2 ) − B (m)
2. Пресметка на полупречникот – rt.
2

2

B  2

 + l 2 (m)
rt =  r +

2
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3.Пресметка на полупречникот – rs:

rs = rt 2 − (T + l p1 )

2

(m)

4.Пресметка на полупречникот на приколката - rp:
Bp
2
rp = rs2 −l p1 −
(m)
2

Конструктивниот метод (Сл.2.8) се состои во неколку чекори коишто
следуваат.
I чекор. Во согласност со зададените меродавни димензии, потребно е да
се исцрта влечното возило и приколката со една оска во содветен размер.
1m
Најчесто, се користи размерот 1:100, т.е. R =
.
1cm
На растојание од 1 m од работ на коловозот го конструираме
транспортниот состав којшто се состои од влечното возило, рудата (Т = 1.5 m) и
приколката со една оска.
II чекор. Задната оска на влечното возило се продолжува, нанесува
радиусот r и се добива центарот на свртување О. Надворешниот габаритен
полупречник - R всушност е полупречникот на свртување на возилото, со што
би се заангажирала минимална ширина на премин – D, потребна за свртување
на транспортниот состав под агол од 900.
III чекор. Од центарот О се повлекува лак - rp (полупречник на
приколката, којшто претходно е пресметан по аналитички пат). Исцртувајќи го
овој лак, фактички ја одредуваме патеката по којашто ќе се движи
транспортниот состав.
IV чекор. На лакот со радиус rp се повлекува тангента од работ на
приколката (поточно од точката на пресек меѓу задната оска и работ). Со лак rp
– E (E - претставува заштитна зона којашто за товарните возила се движи од 0.8
до 1.0 m, (T.1.2). исцртуваме уште еден лак на којшто повлекуваме тангента
Растојанието меѓу двете тангенти е заштитната зона - Е (шрафираната
површина), потребна за безбедно свртување на влечниот состав. .
V чекор. Ја конструираме влезната сообраќајница со ширина 7 m. Во
точката во која нормалата (сообраќајницата) го сече лакот rp – E се добива
ширината на излезната сообраќајница за свртување на влечниот склоп под агол
од 900. Избираме позиција на радиусот rp и во негово продолжение се наоѓа
оската на приколката. Со таа позиција се исцртува положбата на приколкатата
во процесот на вртење под агол од 900.
Бидејќи станува збор за приколка со подвижна предна оска, потребно е да
се исцрта и подвижната предна оска. Од центарот на задната оска на ротираната
приколка, повлекуваме лак l. Со отвор на лакот rs, (rs се пресметува по
аналитички пат како што нагласивме уште на почетокот) повлечен од центарот
О го засекуваме лакот l, и во пресекот се добива положбата на предната
подвижна оска на приколката. Потоа се исцртува приколката со целата своја
должина и ширина.
VI чекор. Со должина Т+lp1 повлекуваме лак. Овој лак се повлекува од
средината на предната оска на заротираната приколка. Од центарот на ротација
О со лак rt (којшто го пресметавме по аналитички пат на самиот почеток) го
сечеме претходниот лак и во пресекот ја добиваме точката во која возилото
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треба да биде прикачено (средина на задниот раб на влечното возило). Од таа
точка, повлекуваме лак l2 и го засекуваме со лакот r + B/2 (повлечен од О).
Така, ја добиваме позицијата на задната оска на влечното возило. Го исцртуваме
влечното возило со целата своја ширина и должина.
VII чекор. Од центарот О го повлекуваме лакот R (до најиздадената точка
на влечното возило) и тангенцијално ја нанесуваме заштитната зона Е = 1m
(шрафирана површина). Од крајот на заштитната зона Е до излезната
сообраќајница, се добива потребната ширина за излез под агол од 900.
VIII чекор. Продолжуваме со ротација на лакот R сè до позиција на
транспортниот состав под агол од 1800 (паралелно на влезната сообраќајница).
Од најиздадената точка на лакот R, тангенцијално се повлекува заштитната зона
Е = 1 m (шрафирана површина). Растојанието од крајот на заштитната зона до
крајниот лев раб влезната сообраќајница претставува ширината на премин – D,
потребна за излез на влечниот состав под агол од 1800.

O

Сл.2.8: Одредување на излезната сообраќајница за свртување на влекач со приколка со
подвижна предна оска под агол од 900 и од 1800

Забелешка: Освен чекорот V, сите останати чекори се исти како во 2.2.
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3. СЕРВИСНА РАБОТИЛНИЦА – ЛОКАЦИЈА, ЕЛЕМЕНТИ,
КРИТЕРИУМИ ЗА РАЗМЕСТУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
Сервисната работилница претставува објект во којшто се врши
одржување, преглед и поправка на возилата за време на нивната експлоатација
во одредени временски периоди.
Сервисните работилници се лоцираат во градската зона, во близина на
линиите на ЈГПП. Влезот и излезот треба да се наоѓаат на споредна
сообраќајница, влезот треба да биде оддалечен од самата сообраќајница со што
би се овозможил простор за чекање на возилата.
Сервисните работилници најчесто ги содржат следните елементи и тоа:
Одделение за продажба на возила и складирање на нови возила.
Контрола на исправноста на возилата и вршење на технички преглед.
Одделение за дневна нега и контрола на возилата (чистење, бришење,
подмачкување, промена на маслото).
Сервисно одржување на возилата.
Поправка на хаварисани возила
Бојосување на возилата.
Најдобри искористување на просторот и минимални димензии на објектот
се постигнуваат со организација на работните места под агол од 900, со два реда
на работни места и со еден премин.
Потребните растојанија меѓу работните места за патнички возила нивната оддалеченост во однос на ѕидот како и оддалеченоста меѓу самите
работни места во објектите – сервисните работилници, дадени се на Сл. 3.1

Сл.3.1: Потребни растојанија во сервисните работилници за патнички возила
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3.1 Графички метод за одредување на минималната ширина на
пристап во работилница што е потребна за влез и излез на
возилата од работното место
Проектирањето на работилница за поправка и сместување на возилата се
врши за однапред познат (зададен) број на возила и работни канали. Постапката
на проектирање ќе биде прикажана низ чекорите што следуваат.
Услов: Работните места се поставени под агол од 900 во однос на
надолжната оска на работилницата.
I чекор. Потребно е да се исцртаат возилата според нивните меродавни
димензии (претходно познати, зададени). Возилата се поставени на работните
канали под агол од 900, излезот од каналот е со ôд наназад. Во согласност со
1m
зададените димензии, усвојуваме размер, кој најчесто е 1:100, т.е. R =
, како
1cm
што беше нагласено во претходните задачи.
При проектирањето мора да внимаваме на димензиите, и тоа:
1. Растојание меѓу работните канали – a = 2.0 m (за тешки ТВ - a = 2.5 m).
2. Ширина на каналот - Bk = 0.9 - 1.0 m
3. Должина на каналот – Lk
Lk = Lv +0.5
Каде што е :
Lv – должината на возилото m.
II чекор. За да ја одредиме минималната ширина на пристап, го избираме
возилото што е поставено меѓу две соседни возила (возило 2). Задната оска на
возилото 2 се продолжува до пресекот со лакот R, така што се добива центарот
на свртување О (се наоѓа на правата p0). Од конфликтната точка Т1 којашто се
наоѓа на најиздадената точка на работ на каналот 1, со отвор на лакот R+z се
засекува правата и се добива центарот О1. Од центарот О1 се подига нормала,
која всушност претставува правец на задната оска на возилото 2’. Се исцртува
задната оска на возилото, се нанесува целата должина и ширина на возилото и
ја добивме новата положба на возилото 2’.
III чекор. Од крајот на каналот 3 се додава големината на надворешниот
габаритен полупречник на свртување R. Од крајот на R се подига нормала – p1
Од центарот О1 со лак од 2r +B се засекува правата p1 и се добива положбата на
центарот на свртување О2. На правецот О1О2 се наоѓа положбата на возилото
2”.
IV чекор. Од центарот О2, со ротирање на задниот габаритен полупречник
– r во положба нормална на оската на каналот, се добива новата крајна положба
на возилото 2”’. Од најиздадената точка на возилото во положба 2” се нанесува
заштитната зона Е = 0.5 m. Растојанието од крајот на заштитната зона Е до
крајот на работниот канал претставува потребната ширина на премин D за
безбедно напуштање на работниот канал.
На овој начин по графички пат ја одредивме минимална ширина на
пристап во работилница потребна за влез и излез на возилата од работното
место.
Забелешка: Постапката за напуштање на работниот канал е иста како
при графичко одредување на ширина на премин за возила
паркирани под агол од 900 со ôд нанапред.
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Сл. 3.2: Минимална ширина за пристап во сервисна работилница

3.2 Графички метод за одредување на позицијата на првото и на
последното работно место
Услов: Севкупниот маневар на возилото се одвива со затворена врата на
работилницата. Ширината на вратата за влез/излез е симетрична во однос на
надолжната оска на работилницата.
Постапката на конструирање е разработена во следните неколку чекори.
I чекор. Потребно е да се изврши сместување на возилата на работните
канали во работилницата.
Го поставуваме возилото 1, користејќи го методот на ротација на влезното
возило 0, коешто влегува во работилницата и почнува со својот маневар на
свртување под агол од 900 за да се постави на местото за паркирање.
Услов: Возилото се поставува симетрично во однос на влезната врата. Се
повлекува симетрала, која подоцна ќе ни послужи за сместување на вториот ред
работни места. Маневарот се извршува во еден ôд и при затворена врата на
работилницата.
Откога возилото 1 е поставено, се сместуваат и останатите возила во тој
ред, било на местата за паркирање, или на работните канали. Челното
растојание од возилото до ѕидовите на работилницата изнесува 1.5 m.
Меѓусебното растојание на возилата е 1.5 m, додека меѓусебното растојание на
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каналите е 2 m. Позицијата на влезната страна на работилницата е одредена со
позицијата на возилото 1.
II чекор. За да се одреди позицијата на последното работно место, со што
ќе се дефинира должината на работилницата, вршиме маневар на последното
возило (постапката за маневрирање се одвива како при графичко одредување на
ширина на премин за возила паркирани под агол од 900 со ôд нанапред).
III чекор. Позицијата на вториот ред на работни канали и паркирани
возила е одредена со самиот маневар на возилото 3”. Двата реда канали се
симетрични во однос на ширината на вратата. Симетралата е повлечена во I
чекор. Имено, одредувајќи ја заштитната зона на возилото во позиција 3” го
одредуваме и почетокот на вториот ред на работни канали, како што е
прикажано на Сл. 3.3.
На овој начин, по графички пат ја одредивме позицијата на последното
работно место.
IV чекор. Штом ја добивме положбата на вратата, можеме да преминиме
кон дефинирање на просторот што го зафаќа самата работилница во која се
сместени работните канали и стационираните возила.

O1

3'

6

o

O

3

3''

5

2

O2
4

1
To

O

Oo

Сл.3.3: Позиција на првото и последното работно место
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3.3 Графички метод на одредување на потребниот претпростор
за влез на возилата во работилница
Услов: Возилата влегуваат и излегуваат од/на сообраќајница поставена
под агол од 900 во однос на надолжната оска на работилницата.
Следуваат чекорите на конструирање.
I чекор. Најпрво ја конструираме вратата на работилницата чијашто
ширина изнесува АВ = 3.0 m. Возилото се сместува симетрично во однос на
ширината на вратата.
II чекор. Задната оска на возилото 2 се продолжува и се засекува со лакот
R - надворешниот габаритен полупречник од најоддалечената точка на возилото
(предниот лев агол). Во пресекот се добива центарот О, низ која повлекуваме
права р0 паралелна со возилото (нормална на r).
III чекор. Од конфликтната точка В со лак r - z ја засекуваме правата и се
добива центарот на ротација О1. Од центарот О1 подигаме нормала на која се
наоѓа правецот на задната оска на возилото 2’. Од О1 повлекуваме лак R, со што
ја дефинираме најиздадената точка на возилото во положба 2”. Од
најиздадената точка на лакот тангенцијално ја нанесуваме заштитната зона Е.
Растојанието од крајот на заштитната зона Е до нивото на вратата претставува
потребниот претпростор за излез на возилото од работилницата – Y (m).
IV чекор. Од центарот О повлекуваме лак R1. Од најиздадената точка на
лакот, тангенцијално ја нанесуваме заштитната зона – Е. Растојанието од крајот
на зоната до нивото на вратата претставува потребниот претпростор за влез на
возилото – X (m).

A
2

2'

B
2''

O

O1

PO

Сл.3.4:Претпростор за влез и излез на возилата во сервисна работилница
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4. АВТОБАЗИ – ЛОКАЦИЈА, ЕЛЕМЕНТИ, ТЕХНОЛОШКИ
ПРОЦЕСИ
Автобазата претставува посебен вид на терминал во којшто се врши
опслужување на транспортно - технолошките барања на возилата. Во
автобазите се опслужуваат возилата во состав на автотранспортните
претпријатија, чиишто основни дејности се транспорт на патници и стока.
Во зависност од видот на возила коишто ги опслужува, автобазата може да
биде лоцирана во градот или во непосредна близина на градот. Ако станува
збор за возила на ЈГПП за кои е важно нултите километри да бидат што помали,
тогаш автобазата треба да се смести во пошироката зона на градот. За сите
останати возила таа може да биде сместена и надвор од градот (во негова
непосредна близина) или во близина на местата каде што се вкрстуваат
патиштата.
Основни елементи на автобазата се:
♦ Станица за снабдување со гориво - ССГ,
♦ Објект за контрола,
♦ Објект за дневна нега,
♦ Објект за техничко опслужување и поправки,
♦ Сместување на возилата итн.

4.1 Пресметка на капацитетот на автобазата
1. Пресметка на бројот на технички опслужувања по одредени видови
поправки за цел возен парк за една година.

- Број на технички опслужувања по одредени видови на поправки за едно
возило во текот на една година (експлотационен период)- Ni.
Број на генерални поправки - Ngen:
K gen
N gen =
;
K gen
Каде што е:
Кgen – број на изминати километри до генерална поправка (km).
Број на средни поправки - Nsr:
K gen
N sr =
− N gen ;
Ksr
Каде што е:
Кsr – број на изминати километри до средна поправка (km).
Број на втори (II) сервисни опслужувања - N2:
K gen
N2 =
− ( N g + N sr ) ;
K2
Каде што е
К2 - бројот на изминати километри до второто сервисно опслужување (km).
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Број на први (I) сервисни опслужувања – N1:
K gen
N1 =
− ( N gen + N sr + N 2 ) ;
K1
Каде што е:
К1 – бројот на изминати километри до првото сервисно опслужување (km).
Број на технички прегледи – Ntp:
K gen
N tp =
− ( N gen + N sr )
K tp
Каде што е:
Кtp – бројот на изминати километри до технички преглед (km).
Број на лесни поправки – Nlp:
K gen
Nl p =
K lp
Каде што е:
Кlp – бројот на изминати километри до лесни поправки (km).
Број на дневни неги – Ndn:
K gen
− ( N gen + N sr + N 2 + N 1 )
N tp =
K dn

Каде што е:
Кdn – бројот на изминати километри до дневна нега
- Број на експлотациони периоди - ηgod :
K god 365 ⋅ α ⋅ K prosdn
η god =
=
K gen
K gen
Каде што е:
Kgod – вкупниот број километри годишно (km).
Kgen – бројот на изминати километри до генерална поправка (km).
α - коефициент на искористување на возниот парк.
Kprosdn - просечната дневна километража (km).
- Број на технички опслужувања по одредени видови на поправки за едно
возило за една година - Nig
N igod = N i ⋅ η god

Каде што е:
Ni – бројот на одделни видови на поправки за едно возило.
ηgod - бројот на експлотациони периоди.
- Број на технички опслужувања по одредени видови на поправки за цел
возен парк за една година - ΣNig
ΣN igod = Ai ⋅ N i ⋅ η god

Каде што е:
Ai - инвентарски парк на возила.
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2. Потребен фонд на работни часови по одделни видови на
опслужувања

- Потребен број работни часови часови по одделни видови опслужувања
во текот на една година -.Tiops
Ti ops = ΣN i ⋅ t opsl (h)
Каде што е
ΣNi – бројот на технички опслужувања по одделни видови поправки за едно
возило во текот на една година.
topsl - норматив за работно време по одделни видови поправки.
- Потребен број работни часови часови по одделни видови опслужувања
во текот на една година за цел возен парк - ΣTiopsgod.
ΣTi opsgod = ΣN i god ⋅ t opsl (h)
Каде што е:
ΣTiopgods - бројот на технички опслужувања по одделни видови поправки за цел
возен парк во текот на една година.
3. Потребен број работници по одделни видови на опслужувања
ΣTiopsgod
(работници)
Pi =
FR
Каде што е:
FR – годишното работно време (h):
FR = H R ⋅ DR
HR – времетраењето на работното време (h).
DR – бројот на работни денови во текот на годината.

DR = Di − ( Dn + D god + Dbol + Drg + Ds )
При што е:
Di – бројот на инвентарски денови годишно.
Dn – бројот на неработни недели годишно (52)
Dgod – бројот на денови за годишен одмор
Dbol – бројот на денови за боледување годишно.
Drg – бројот на денови за време на празници и сл.
Ds – бројот на неработни денови (саботи) во текот на годината (40)
Оттука следува:
DR = 365 – (52 +25+10+8+40) = 230 работни денови
4. Потребен број работни места по одделни видови опслужувања ni:

ni =

ΣTiopsgo

d
(работни места)
s ⋅ Pi ⋅ T ⋅ DR
Каде што е:
s - бројот на смени
T – времетраењето на смената.
DR – бројот на работни денови годишно.
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ΣTiopsgod - потребниот број на работни часови по одделни видови опслужување
за цел возен парк во текот на една година (h).
Pi – бројот на работници по одделни видови на опслужувања.
5. Површини на главни и помошни простории.
- Пресметка на површината по работник за одделни видови поправки - pi.
2
p i = Pi ⋅ f (m / работник)

Каде што е:
Pi – бројот на работници
f – специфичната површина по еден работник.
Стандардните големини на специфичните површини во автобазата/еден
работник изнесуваат:
♦ Автомеханичари: fmeh = 10-12 m2/работник
♦ Автоелектричари: fel = 6-10 m2/ работник
♦ Бравари: fbr = 5-8 m2/работник
♦ Канцеларија: fkan =1 2 m2
- Нормативи за површините на помошните простории во автобазата.
♦ Складишта:
- Складишта за мазиво – 50 m2
- Складишта за гуми - 50 m2
- Складишта за резервни делови - 60 m2
- Складишта за стари делови - 85 m2
- Складишта за возачки прибор - 15 m2
♦ Ресторан за исхрана: 120 m2
♦ Гардероба: - 24 m2
♦ Мијалници, тоалет: - 14 m2
♦ Котларница: - 100 m2
♦ Резервоари за мазут – 80 m2
♦ Пумпна станица за гориво: - 20 m2
♦ Администрација: - 180 m2
♦ Паркинг за ПА: - 200 m2
♦ Портирница: 12 - m2
♦ Простории за возачи: - 60 m2
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ:
Задача 4.1:

Да се пресмета бројот на технички прегледи/годишно за возен парк од 185
возила. Познати се следните податоци:
- бројот на изминати километри до генерална поправка - Kgen = 800 000 km,
- бројот на изминати километри до генерална поправка - Ksr = 400 000 km
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- коефицинетот на искористување на возниот парк - α = 0.8
- просечната дневна километража - Kprosdn = 285 km
- бројот на изминати километри до технички преглед - Ktp = 50 000 km
Решение:
Пресметка на бројот на технички прегледи годишно за цел возен парк ΣN tp god .

ΣN tp god = Ai ⋅ η god ⋅ N tp
K gen

N tp god =

K tp

− (N gen + N sr )

- Пресметка на бројот на експлотациони периоди- ηgod:
K god 365 ⋅ α ⋅ K prodn
η god =
=
K gen
K gen

365 ⋅ 0.8 ⋅ 285
= 0.104
800000
- Пресметка на бројот на генерални поправки годишно- ΣNgengod:
ΣN gen god = Ai ⋅ η god ⋅ N gen
η god =

Ng =

K gen
K gen

N gen god =

800000
= 1 генерална поправка / 1 експлотационен период
800000

ΣN gengod = Ai ⋅ η god ⋅ N gen
ΣN gen god = 185 ⋅ 0.104 ⋅ 1 = 19.24 генерални поправки / год.
- Пресметка на бројот на средни поправки годишно - ΣNsrngod:
ΣN srgod = Ai ⋅ η god ⋅ N sr
N srgod =
N srgod

K gen

− N gen
K sr
800000
=
− 1 = 1 средна поправка/1 експлотационен период
400000

ΣN sr = Ai ⋅ η god ⋅ N sr
ΣN sr = 185 ⋅ 0.104 ⋅ 1 = 19.24 средни поправки / год.

Оттука, бројот на технички прегледи за цел возен парк во текот на 1
година изнесува:
ΣN tp god = Ai ⋅ η god ⋅ N tp
N tpgod =

K gen
K tp

− (N gen + N sr )
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800000
− (1 + 1) = 14 технички прегледи / год
50000
ΣN tp = Ai ⋅ η god ⋅ N tp
N tpgod =

ΣN tp = 185 ⋅ 0.104 ⋅ 14 = 269.36 технички прегледи / год.

Задача 4.2:

Да се одреди бројот на работни места за генерални и средни поправки, ако
се познати следните податоци:
- вкупното време за извршување на генерални поправки – Tgen = 1400 h,
- бројот на работници за генерални поправки – Pgen = 3,
- вкупното време за извршување на средни поправки – Tsr = 700 h,
- бројот на работници за средни поправки- Psr = 3,
- бројот на генерални поправки годишно – Ngen = 21,
- бројот на средни поправки годишно – Ns = 21,
- бројот на работни денови во текот на годината - DR = 270 денa,
- времетраењето на смената – s = 7 h и бројот на смени – T = 1 смена.
Решение:
Пресметка на бројот на работни места за генерални поправки:
ΣTiopsgod
(број на работни места)
ni =
Pi ⋅ s ⋅ T ⋅ DR
ΣTgengod = Tgen ⋅ N gen

ΣTgengod = 1400 ⋅ 21 = 29 400 h / год

n gen =
n gen =

ΣTgengod
Pi ⋅ s ⋅ t ⋅ DR
29400
= 5 работни места.
3 ⋅ 7 ⋅ 1 ⋅ 270

Пресметка на бројот на работни места за средни поправки:
ΣTsrgod
n sr =
Pi ⋅ s ⋅ t ⋅ DR
14700
= 3 работни места.
n sr =
3 ⋅ 7 ⋅ 1 ⋅ 270
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4.2 Пресметка на резервата на погонско гориво и пневматици
Пресметката на потребната резерва на гориво се врши според следниот
израз:
R g = (G1 + G2 + G3 ) ⋅ Drez .
Каде што е:
G1 – дневната потрошувачка на гориво во експлоатација (l/ден).
G2 – дневната потрошувачка на гориво во гаража (l/ден).
G3 – дневната потрошувачка на гориво за одделни поправки (l/ден).
Drez – бројот на денови за кои се обезбедува резерва на гориво. Овој број
најчесто се движи од 3 до 5 дена за поголеми градови, додека за
пооддалечени места може да биде и над10 дена.
А) Дневната потрошувачка на гориво во експлоатација - G1 се
пресметува со изразот:
Ai ⋅ α ⋅ K prdn ⋅ g1
G1 =
(l/ден)
100
Каде што е:
Ai – инвентарскиот парк на возила.
α - коефициентот на искористување на возен парк.
Kprdn - просечната дневна километража (km).
g1 - нормативот за просечна дневна потрошувачка на гориво во експлоатација
(l/100km).
Б) Дневната потрошувачка на гориво во гаража – G2 се пресметува со
изразот:

G2 = Ai ⋅ α ⋅ g 2 (l / den)
Каде што е :
g2 – нормативот за просечна потрошувачка во гаража (l/ден).
В) Просечнатата дневна потрошувачка на гориво за поправки – G3 се
пресметува со изразот:

G3 = (N g ⋅ g gen + N sr ⋅ g sr + N 2 ⋅ g 2 + N 1 ⋅ g1 ) (l)
Каде што се:
ggen, gsr, g2, g1 – потрошувачките на гориво по одделни поправки (l/поправка).
Г) Пресметката на резервата на пневматици (гуми) – Rgumi се врши
според следниот израз:
Ai ⋅ K prodn ⋅ n gumi
R gumi =
Lg
Каде што е:
ngumi – бројот на пневматици (гуми)
Lg – векот на траење на еден пневматик (km).
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РЕШЕНИ ЗАДАЧИ:
Задача 4.3:

Да се пресмета потребната резерва на погонско гориво и на пневматици за
возен парк од 315 возила, ако се познати следните податоци:
- нормативот за потрошувачка на гориво во експлоатација- g1 = 35 l/100 km,
нормативот
за просечна потрошувачка во гаража – g2 = 0.4 l/ден,
- потрошувачката на гориво за одделни поправки – ggen = 18 l, gsr = 18 l,
g2 = g1 = 2.5 l.
- коефициентот на искористување на возниот парк - α = 0.8,
- просечната дневна километража - Kprosdn = 185 km,
- бројот на одделни поправки – Ng = Nsr = 21.1, Ntp = 296, N2 = 506,
N1 = 2532.
Потребната резерва на погонско гориво треба да се обезбеди за седум
дена. Векот на траење на пневматциите е 60 000 km, брoјот на гуми возилото
изнесува 6.
Решение:
Пресметка на потребната резерва на погонско гориво - Rg:
R g = (G1 + G2 + G3 ) ⋅ Drez

Дневна потрошувачка на гориво во експлоатација - G1:
Ai ⋅ α ⋅ K prodn ⋅ g1
G1 =
(l/den)
100
315 ⋅ 0.8 ⋅ 185 ⋅ 35
G1 =
= 16 317 (l/ден)
100
Дневна потрошувачка на гориво во гаража - G2:
G2 = Ai ⋅ α ⋅ g 2 (l / den)
G2 = 315 ⋅ 0.8 ⋅ 0.4 = 100.8 (l/ден)
Просечната дневна потрошувачка на гориво за поправки - G3:
G3 = (N g ⋅ g gen + N sr ⋅ g sr + N 2 ⋅ g 2 + N 1 ⋅ g1 ) (l)
21.1
506
2532
296
 21.1

G3 = 
⋅ 18 +
⋅ 18 +
⋅ 2.5 +
⋅ 2.5 +
⋅ 2.5 
300
300
300
300
 300

G3 = 30.314 (l/ден)
R g = (G1 + G2 + G3 ) ⋅ Drez

R g = (16317 + 100.8 + 30.314) ⋅ 7 = 115136 l

Пресметка на потребната резерва на пневматици – Rgumi:
Ai ⋅ K prodn ⋅ n gumi ⋅ α
R gumi =
Lg
R gumi =

315 ⋅ 185 ⋅ 6 ⋅ 0.8
= 4.66 гуми, се усвојуваат 5 гуми.
Lg
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Пресметка на бројот на резерва на гуми за една седмица - Rgumi7 :
R gumi 7 = R gumi ⋅ 7 = 5 ⋅ 7 = 35 гуми за една седмица, односно за седум дена.
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5. АВТОБУСКИ СТАНИЦИ - ОСНОВНИ ЦЕЛИНИ
Автобуските станици се организирани површини каде што почнуваат и
завршуваат патувањата со автобус. Тие вршат опслужување на патниците и
превозниците во одделни фази на патување.
За задоволување на барањата на своите корисници, автобуските станици
претставуваат систем што го сочинуваат три основни функционални и
технолошки целини (Сл.5.1).
Доаѓање на
корисниците

Заминување на
корисниците

Станичен
претпростор

`
ВЛЕЗ

ИЗЛЕЗ

Патничка зграда

Автобуси во
доаѓање

Автобуски простор

Автобуси во
поаѓање

Сл. 5.1: Основни функционални целини на АС

Како еден вид патнички терминали, АС извршуваат осум основни
функции, и тоа:
1. Концентрација на сообраќајот. Патниците кои пристигнуваат во
континуални токови се групираат во групи;
2. Давање услуги. Оваа ф-ја вклучува издавање билети, проверка на патниците,
работа со багажот.
3. Класификација. Патниците треба да бидат класифицирани во групи според
дестинацијата.
4. Товарење и истовар. Патниците ја напуштаат чекалната, пероните до/од
возилата.
5. Чекање. Чекалните за краткотраен престој треба да дозволат групирање на
патниците според концентрацијата и класификацијата.
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6. Трансфер. Честопати, патниците кои пристигнуваат на АС имаат друга
дестинација и мораат да се префрлат на друг вид превоз за да го завршат
своето патување.
7. Давање услуги. Терминалите се места на интеракција на интереси меѓу
корисниците и превозникот, и треба да бидат достапни за обете страни.
8. Одржување и услуги. Треба да вклучат станици за гориво, сервиси за
чистење, поправка и контрола на возилата.

5.1. Природа на процесот на планирање на АС
Целта на планерот на АС е да го дефинира „оптимумот“ во одредување на
големината и комплексноста на АС, со што би се обезбедило задоволително
ниво на услуга без загуби.
Најнапред, планерот треба да го предвиди идното ниво на активност на
АС; бројот на патници, нивните шеми на движење и начини на доаѓање и
заминување, како и нивните потреби во АС. Во некои случаи, прогнозите се
засноваат врз историски податоци, емпириски студии или врз екстраполација на
трендови. Кај АС треба да се изведат и студии на паркирање.
Обично, АС се проектира на 5 - 10 години. Прогнозите на побарувањата
мора да ги земат предвид временските нерамномерности, и тоа, сезонските,
дневните и часовните. Во многу случаи, не е препорачливо да се проектира за
очекуваниот апсолутен врвен дневен или врвен час. Треба да се вршат
прилагодувања за континуиран врвен период, а не за најинтензивна дневна или
часовна активност. Типичниот врвен час се зема слично како кај врвниот
часовен проток на 30 -от час (проектирање на патиштата).
Ако е бројот на возила или патници коишто пристигнуваат на АС точно
одреден, и ако е времето на доаѓање и на опслужување предвидливо, тогаш
може да се примени едноставна аритметичка анализа. Меѓутоа,
пристигнувањата (доаѓањата) на АС не се редовни, туку се одликуваат со
отстапувања околу средната вредност. Времето на опслужување на патниците и
на возилата не е константно, туку има случајна компонента.
Бидејќи природата на функционирањето на АС е пробабилистичка
(веројатна), тогаш не може да се примени елементарната аритметичка анализа.
Оттука, некои аспекти на функциите на АС се предмет на анализа во теоријата
на масовно опслужување (чекање во редови).
5.1.1. Теорија на масовно опслужување (ТМО) - чекање во редови

Ќе се задржиме само на некои едноставни примени на методите во
планирањето на АС - процесите. Општо земено, ТМО е најкорисна во анализата
на однесувањето во едноставни редови на чекање или на некои компоненти на
посложени операции.
Кога проблемите на редовите на чекање се решаваат аналитички, тогаш
потребно е да се претпостават неколку карактеристики на истите, и тоа:
1. Средниот интензитет на пристигнување (доаѓање) на возилата/луѓето и
распределбата на веројатноста на пристигнување.
2. Средното време на опслужување и распределбата на веројатноста на
опслужување.
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3. Бројот на канали за опслужување (прим. бр. шалтери) и дали тие се
паралелно или сериски поставени;
4. Дисциплината на редот, т.е. начинот на кој се опслужуваат влезните
клиенти.
Пристигнувањата (влезниот поток) и времето на опслужување се случајни
променливи. Пристигнувањата се дискретни случајни променливи, додека
времето на опслужување е непрекината (континуирана) случајна променлива.
Описот на влезниот поток во АС се врши со Поасоновата (Poisson) распределба
на веројатноста:
(λt ) n e − λt
P ( n) =
(5.1)
n!
Каде што е:
P(n) – веројатноста на n пристигнувања во период t;
λ - средното време на доаѓање.
Подобро е да се задржиме на временските интервали на последователни
пристигнувања, отколку на бројот на пристигнувања во одреден временски
интервал. Кај Поасонов процес се покажува дека функцијата на густина на
веројатност на меѓувремиња на пристигнување е
f (t ) = λe − λt
(5.2)
Оваа р-ка е позната како негативна експоненцијална распределба. Тоа е
кумулативна функција на распределба и ја изразува веројатноста на интервалот
на следење, h, којшто е поголем или еднаков на t:
∝

P (h ≥ t ) = ∫ f (t ) = e −λt

(5.3)

t

Во повеќето ситуации на чекање, распределбата на времето на
опслужување најдобро се опишува со негативната експоненцијална
распределба:
P ( s ≥ t ) = e − µt
(5.4)
Каде што е:
P(s≥t) - веројатноста дека случајно избраното време на опслужување, s, е
еднаково или поголемо од t;
µ - средното време на опслужување.
Каналот на чекање се наоѓа во извесна „состојба“. Системот на редот на
чекање е во состојба n ако има n единици (клиенти – патници, возила),
вклучувајќи ги и оние што се опслужуваат. Веројатноста којашто ја прикажува
фракцијата на време во кое системот опслужува одреден број корисници
(клиенти) е важна во оценката на ефективноста на карактеристиките на АС.
Во наредниве табели (Т. 5.1 и Т. 5.2) дадени сe различни односи во ТМО за
следниве претпоставени услови:
 Поасонови пристигнувања (доаѓања);
 Негативна експоненцијална распределба на времето на опслужување;
 Дисциплина во редот: прв дојден - прв опслужен;
 Неограничена должина на редот.
Дадените равенки се применуваат само во стационарни услови, така што се
добиваат очекувани резултати после долготрајно работење на системот без

62

ПРИРАЧНИК – Aвтобази и автостаници
Автобуски станици

промена на мерките на ефективност на истиот. Треба да се забележи дека
равенките не се применуваат во услови кога интензитетот на пристигнување ќе
го надмине интензитетот на опслужување. Во тој случај, процесот не е повеќе
стационарен.
Т. 5. 1: Заемни врски (релации) кај системи со еден канал на опслужување - Поасонови
доаѓања; негативно експоненцијално време на опслужување;

1. Веројатност за појава на n
единици (возила или луѓе) во
системот

λ
P(n ) =  
µ

2.Просечен број единици во
системот

n=

3. Просечна должина на редот

4. Просечно време на чекање при
доаѓање

n

 λ
1 − 
 µ

λ
µ −λ

m=

λ2
µ (µ − λ )

w=

λ
µ (µ − λ )

Каде што е:

λ - просечниот број на доаѓања во единица време,
µ - просечното време на опслужување, број на услуги во единица време.
Т. 5. 2: Заемни односи кај системи со повеќе канали; Поасонови доаѓања; негативно
експоненцијално време на опслужување;
1. Веројатност дека во системот нема да
се појават единици (возила или луѓе)

P(0 ) =

1
 k −1 1  λ 
∑  
 n =0 n!  µ 

n

 1  λ  k kµ
 +  
 k!  µ  kµ − λ

n

2. Веројатност дека во системот има n
единици

1λ
P (n) =   P(0) , за n<k
n!  µ 
1
P (n) =
k! k n − k

n

λ
  P(0) , за n>k
µ

3. Просечен број единици во системот

n=

λµ (λ / µ ) k
λ
P (0) +
2
µ
(k − 1)!(kµ − λ )

4. Просечно време на чекање при
доаѓање

w=

µ (λ / µ ) k
P(0)
(k − 1)!(kµ − λ ) 2

5. Просечна должина на редот

m=

λµ (λ / µ ) k
P(0)
(k − 1)!(kµ − λ ) 2
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Несоодветно проектираната АС може да создаде застои во движењето на
патниците, и крајно, да доведе системот да не може да биде конкурентен со
останатите компании или начини на превоз.
ПРИМЕР 1:

Возилата пристигнуваат на паркиралиште со интензитет од 45 воз/час. Се
паркираат според принципот прв дојден, прв опслужен со помош на вработено
лице (особје), и тоа во просек 1 возило/мин. Доаѓањата на возилата можат да се
опишат со Поасоновата распределба, додека времето на опслужување со
негативната експоненцијална распределба. Која е веројатноста лицето да не
биде зафатено?
Решение:

Од Т. 5.1., со примена на р-ката 1, се добива:
0

45
 45 
P(0) =   (1 − ) = 0.25
60
 60 
Ако се вработи и второ лице, се поставува прашањето кој дел од
времето барем еден од нив ќе биде слободен?
Решение:

Фракцијата на времето барем еден од двајцата да не биде зафатен е :
1
P(0) =
= 0.45
 1  45  0 1  45 1  1  45  2 2(60)
   +   +  
 0!  60  1!  60   2!  60  2(60) − 45
Од T. 5.2, со примена на р-ката 2, се добива:
1

1  45 
  P(0) = 0.34
2!  60 
P(0) + P(1) = 0.45 + 0.34 = 0.79

P(0) =

5.2 Утврдување на капацитетот на автобуската станица (АС)
Тука ќе бидат прикажани само оние пресметки на капацитетот на одделни
елементи на автобуската станица што се од интерес за изработката на
последната програмска задача
А) СТАНИЧЕН ПРЕТПРОСТОР
1. Пресметка на бројот на паркинг места за патнички автомобили (ПА)

Бидејќи пристигнувањето на корисниците со патнички автомобили на
автобуската станица претставува случајна величина, тогаш ги применуваме
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методите на системот за масовно опслужување. За таа цел, потребни ни се
одредени величини со чијашто помош ќе можеме да го пресметаме капацитетот
на паркиралиштето за патнички автомобили.
Влезна величина за пресметка на капацитетот на паркиралиштетот е бројот
на возила во меродавниот час. Бројот на возила се добива кога од меродавниот
број на корисници се оддели бројот на оние корисници кои доаѓаат со возило и
тој се подели со просечниот број луѓе/возило, т.е.:
- Интензитетот на влезниот проток λ изнесува:
Q ⋅d ⋅δ
(воз/h)
λ= m
v
Каде што е:
Qm - меродавниот број на корисници којшто се пресметува со изразот:
Qm = qα + qo, при што qα е меродавниот број на патници (пат/час), и qo е бројот
на посетители,
d – процентот на корисници кои доаѓаат со возило,
δ - коефициентот на едновремено поаѓање на автобусите,
ν - просечниот број на луѓе во возилото (пат/воз).
- Интензитетот на потокот на опслужени клиенти µ:
1
µ=
t ops
Каде што е:
t ops - времето на задржување.
За секоја група, според времето на задржување се наоѓа средното време на
задржување. Излезните резултати се: бројот на места за застанување на
возилата и бројот на места за паркирање на возилата. Во зависност од бројот на
возила коишто можат да се појават во претстаничниот простор и од нивното
време на задржување, во Т. 5.3* пресметан е потребниот број паркинг места за
ПА.
* Извор:

Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001, Т.
3.10. Prilog II.

Б) ОСНОВНА СОДРЖИНА НА АВТОБУСКАТА СТАНИЦА
1. Пресметка на капацитетот на шалтерите за информации.

Бидејќи пристигнувањeто на корисниците пред шалтерот за информации
претставува случајна величина, тогаш ја применуваме теоријата на масовно
опслужување. За таа цел, потребни ни се одредени величини со чијашто помош
ќе можеме да го пресметаме бројот на вработените на информативниот пулт, и
тоа:
- Интензитетот на влезниот поток на корисници кои бараат информација λ:
δ ⋅ Qm ⋅ k i
λ=
⋅ h кор/ мин
60
Каде што е:
δ - коефициентот на едновремено поаѓањена автобусите,
Qm - меродавниот број на корисници (корисници/h),
ki – процентот на корисници кои бараат информации,
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h – процентот на корисници кои бараат шалтерска информација.
- Интензитетот на потокот на опслужени клиенти µ:
1
(корисници/мин).
µ=
t ops
Каде што е:
t ops - времето на опслужување на еден клиент.

Излезниот резултат е бројот на луѓе што е потребен за оптимално
опслужување на корисниците на автобуската станица на кои им е потребна
информација. Во зависност од различниот број луѓе кои бараат информации и
од вредностите на интензитетот на потокот на опслужени клиенти µ, во Т.5.4**
пресметан е оптималниот број на лица потребни за задоволување на барањата за
информации.
** Извор: Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001, Т.
3.11. Prilog III.

2. Пресметка на бројот на шалтери за продажба на билети со целосна
помош меѓу шалтерите (каналите за опслужување)

Бројот на шалтери за издавање билети, првенствено зависи од начинот на
продажба на билетите. Притоа се разликуваат две времиња: 1. времето за
комуницирање (барање да се купи билет, проверка на слободни места, плаќање
и враќање кусур, и 2. вистинското време за издавање на билетот.
Вистинското време за издавање на билетот зависи од системот за издавање
билети. Тука се разгледува случајот кога сите шалтери продаваат билети за сите
правци (целосна помош во работењето меѓу шалтерите).
Потребната величина за пресметка на бројот на шалтери за продажба на
билети е меродавниот број на патници.
Претпоставка: корисникот кој доаѓа на автобуска станица заради
остварување на патувањето, МОРА да купи билет на шалтер. Извесен број тоа
го прави однапред (нивниот број е помал и константен). Бројот на патници со
однапред купени билети заедно со патниците кои купуват билети непосредно
пред патувањето ја даваат вредноста на меродавниот број патници.
- Влезниот поток на патници λ се пресметува како:
q ⋅δ
λ= α
(луѓе/мин)
60η
Каде што е:
qα - меродавниот број патници (пат/час),
δ - коефициентот на едновремени поаѓања на автобусите
η - коефициентот на купување повеќе билети од страна на еден корисник
.
- Интензитет на потокот на опслужени клиенти µ. Овој параметар зависи од
времето што е потребно за опслужување на еден клиент:
1
(корисници/мин).
µ=
t ops
Каде што е:
t ops - времето на опслужување на еден клиент.
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Излезниот резултат е бројот на потребни шалтери за оптимално
опслужување на меродавниот број патници. Во Т. 5.5*** дадена е промената на
бројот на канали за опслужување во зависност од бројот на луѓе на час кои
пристапуваат во системот за опслужување и од интензитетот на излезниот
поток на клиенти.
***Извор: Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001, Т.
3.12. Prilog IV.

В) АВТОБУСКИ ПРОСТОР
1. Пресметка на бројот на перони за доаѓање:

Пристигнувањето на автобусите на пероните за доаѓање претставува
случајна појава којашто се однесува според Поасоновиот закон на распределба,
како и ги задоволува условите на ординарност, стационарност и отсуство на
последици. Така, ги применуваме методите на системот за масовно
опслужување. За таа цел, потребни ни се одредени величини со чијашто помош
ќе можеме да го пресметаме бројот на перони за доаѓање на автобусите.
Автобусите формираат влезен поток, додека пероните за доаѓање
претставуваат систем за опслужување.
- Интензитет на влезниот поток – λ. За да се одреди бројот на перони за
доаѓање на автобусите, потребно е да се знае бројот на автобуси што пристига
во меродавниот период. Тој се одредува со помош на следнава релација:
q ⋅δ '
λ= α
(автобуси/мин)
60 ⋅ z ⋅ γ '
Каде што е:
qα - меродавниот број на патници (пат/h),
δ’ - коефициентот на едновремено доаѓање на автобусите
z - капацитетот на автобусот (луѓе/автобус),
γ’ – коефициентот на искористување на автобусите што доаѓаат.
Коефициентот на едновремено доаѓање на автобусите - δ’ се пресметува со
изразот:
z ⋅γ '⋅a n'
δ' = 1 +
qα
Каде што е:
a’n - бројот на едновремени доаѓања на втобусите.
- Интензитетот на потокот на опслужени клиенти µ..
1
(корисници/мин).
µ=
t ops
Каде што е:
t ops - времето на задржување на автобусот на перон за доаѓање. Зависи од:
бројот на патници, багажот, организацијата на негово издавање,
постоењето на паркинг простор. Доколку во станицата постои
меѓуградски и приградски сообраќај, тогаш посебно се пресметува
бројот на пероните за приградски и за меѓуградски сообраќај, и на крајот
двете вредности се собираат за да се добие вкупниот потребен број
перони.
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Во Т.5.6**** даден е бројот на перони за доаѓање во зависност од
интензитетот на автобусите што доаѓаат и излезниот интензитет, т.е. од времето
на задржувaње на автобусот на перонот за доаѓање.
****Извор: Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001, T.
3.22, Prilog XIII.

2. Пресметка на бројот на перони за поаѓање (заминување )

Не е утврдена случајност во доаѓањето на автобусите на перони за
заминување, како што тоа беше случај кај пероните за пристигнување. Затоа, не
се применуваат методите на системот за масовно опслужување. Капацитетот
(бројот на перони за заминување) се пресметува како:
q ⋅ δ ⋅ν
(број на перони)
E= α
z ⋅ γ ⋅ ε ⋅ 60
Каде што е:
qα - меродавниот број на патници (пат/h),
δ - коефициентот на едновремено поаѓање на автобусите,
ν - времето на порано пристигање на автобусот во однос на времето на поаѓање
(мин),
z - бројот на места во автобусот (патници),
γ - коефициентот на искористување на автобусите,
ε - коефициентот на искористувањена пероните.
3. Пресметка на потребниот број места за паркирање на автобусите

Бидејќи пристигнувањето на автобусот на паркиралиште претставува
случајна величина, и бидејќи се задоволени условите на ординарност,
стационарност и отсуство на последици, тогаш ги применуваме методите на
системот за масовно опслужување. За таа цел, потребни ни се одредени
величини со чијашто помош ќе можеме да го пресметаме капацитетот на
паркиралиштето за автобуси.
- Интензитетот на влезниот поток – λ. Овој интензитет не е идентичен со
потокот на доаѓање на автобусите на перони за доаѓање, бидејќи извесен број
автобуси после тоа веднаш заминува на линија, додека поголемиот број се
паркира на паркиралиште за автобуси..
qα ⋅ δ ' ⋅ r
(автобуси/час)
λ=
z ⋅γ '
Каде што е:
qα - меродавниот број на патници (пат/h),
δ’ - коефициент на едновремени доаѓања на автобусите,
r – процентот на автобуси што заминуваат на паркинг веднаш после доаѓањето
во станицата,
z - просечниот број места во автобусот (пат),
γ ‘ – коефициентот на искористување на автобусите што заминуваат,
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- Интензитетот на опслужени клиенти - µ.. Задржувањето на автобусот на
паркиралиште е важно за пресметката на капацитеот на паркинг просторот.
Каналите за опслужување се местата за паркирање.
1
µ=
t ops
Каде што е:
t ops - времето на задржување (час).
Излезниот резултат е бројот на места за паркирање на автобусите. Во
Т.5.7***** пресметан е бројот на паркинг места за автобуси во зависност од
влезниот поток на автобуси на паркиралиштето и од времето на нивното
задржување, т.е. интензитетот на излезниот проток.
***** Извор: Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001,
Т. 3.23. Prilog XIV.

ПРИМЕР:

За автобуска станица од мешовит тип, потребно е да изврши пресметка на
капацитетот на содржините (основните и придружните), ако се познати
следните податоци:
 меродавнo оптоварување – Qm = 1500 пат/h,
 процент на меѓуградски сообраќај - Qmg = 70% ;
 процент на градски сообраќај - Qgr= 20% ;
 процент на транзитен сообраќај - Qtr = 10% ;
Решение:

Пред да се премине кон потребните пресметки, најпрво се врши
претворање на зададениот процент на сообраќај во пат/h. Следува :
¾ Меѓуградски сообраќај:
Qmg = Qmer ⋅ 0.7 = 1500 ⋅ 0.7 = 1050 пат/ h
¾ Градски сообраќај:
Qgr = Qmer ⋅ 0.2 = 1500 ⋅ 0.2 = 300 пат/ h
¾ Тразитен сообраќај:
Qtr = Qmer ⋅ 0.1 = 1500 ⋅ 0.1 = 150 пат/ h

Вкупниот меродавен сообраќај изнесува:
Qmer = Qmg + Q gr + Qtr = 1050 + 300 + 150 = 1500 пат/ h

1. Пресметка на бројот на перони за поаѓање (заминување):
q ⋅δ⋅ν
(број на перони)
E= α
z ⋅ γ ⋅ ε ⋅ 60
Каде што е:
qα - меродавниот број на патници (пат/h),
δ - коефициентот на едновремено доаѓање на автобусите,
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ν - времето на порано доаѓање на автобусие во однос на времето на поаѓање
(мин),
γ - коефициентот на искористување на автобусите - (0.5 - 0.8),
ε - коефициентот на искористувањена пероните - (0.3-0.5),
z - бројот на места во автобусот – за меѓуградски 50 места, за градски од 80120, и за транзитен 50 места.
- Kоефициент на едновремени поаѓања на автобусите - δ:

δ = 1+

z ⋅ γ ⋅ an
qα

Каде што е:

z − бројот на места во автобусот,
γ − коефициентот на искористување на автобусот,
an − бројот на едновремени поаѓања на автобусите/h – (2- 4),
qα - меродавниот број на патници(пат/h).
¾ За меѓуградски автобуси:
z ⋅ γ ⋅ an
50 ⋅ 0.5 ⋅ 2
δ mg = 1 +
=1 +
= 1.047
qα
1050
¾ За градски автобуси:
z ⋅ γ ⋅ an
120 ⋅ 0.6 ⋅ 4
δ gr = 1 +
=1 +
= 1.960
qα
300
¾ За транзитни автобуси:
z ⋅ γ ⋅ an
50 ⋅ 0.5 ⋅ 2
δ tr = 1 +
=1 +
= 1.333
qα
150

После пресметката на δ, едноставно се врши замена во основната формула
за пресметка на бројот на перони за поаѓање, за сите видови на сообраќај, и тoa:
¾ За меѓуградски сообраќај:
q ⋅ δ ⋅ ν 1050 ⋅ 1.047 ⋅ 15
=
= 21.9 = 22 перони
E mg = α
z ⋅ γ ⋅ ε ⋅ 60 50 ⋅ 0.5 ⋅ 0.5 ⋅ 60
¾ За градски сообраќај:
q ⋅δ⋅ν
300 ⋅ 1.960 ⋅ 15
=
= 4.08 = 4 перони
E gr = α
z ⋅ γ ⋅ ε ⋅ 60 120 ⋅ 0.6 ⋅ 0.5 ⋅ 60
¾ За транзитен сообраќај:
q ⋅δ⋅ν
150 ⋅ 1.333 ⋅ 15
=
E tr = α
= 6.66 = 7 перони
z ⋅ γ ⋅ ε ⋅ 60 50 ⋅ 0.6 ⋅ 0.5 ⋅ 60
Вкупен број на перони за поаѓање:

ΣE=Emg + Egr + Etr= 22 + 4 + 7 = 33перони
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2. Пресметка на бројот на перони за доаѓање:
Интензитет на влезниот проток - λ на автобуси
пристигнуваат:
q ⋅ δ'
λ= α
(автобуси/мин)
60 ⋅ z ⋅ γ '
Каде што е:
qα - меродавниот број на патници (пат/h),
γ’ – коефициентот на искористување на автобусите што доаѓаат,
z - капацитетот на автобусот,
δ’ - коефициентот на едновремено доаѓање на автобусите.
-

што

- Коефициент на едновремено доаѓање на автобусите - δ’:
z ⋅γ '⋅a n'
δ' = 1 +
qα
Каде што е:
a’n - бројoт на едновремени пристигнувања на автобусите.
¾ За меѓуградски автобуси:
z ⋅ γ ⋅ an
50 ⋅ 0.5 ⋅ 4
δ ' mg = 1 +
=1 +
= 1.095
qα
1050
¾ За градски автобуси:
z ⋅ γ ⋅ an
120 ⋅ 0.7 ⋅ 6
δ ' gr = 1 +
=1 +
= 2.68
qα
300
¾ За транзитни автобуси:
z ⋅ γ ⋅ an
50 ⋅ 0.5 ⋅ 4
δ ' tr = 1 +
=1 +
= 1.66
qα
150

После пресметката на δ се врши замена во основната формула за пресметка
на интензитетот на влезниот проток на автобуси - λ, и следува:
λ mg =
λ gr =

qα ⋅ δ '
60 ⋅ z ⋅ γ
qα ⋅ δ '
60 ⋅ z ⋅ γ
qα ⋅ δ '

'

'

=

1050 ⋅ 1.095
= 0.76 автобуси/мин
60 ⋅ 50 ⋅ 0.5

=

300 ⋅ 2.68
= 0.16 автобуси/мин
60 ⋅ 120 ⋅ 0.5

150 ⋅ 1.66
= 0.16 автобуси/мин
60 ⋅ z ⋅ γ 60 ⋅ 50 ⋅ 0.5
- Интензитетот на опслужени клиенти (автобуси) - µ ни е потребен
за да го одредиме бројот на перони за доаѓање. Изразот за пресметка на µ е
следен:
1
(корисници/мин).
µ=
t ops
λ tr =

'

=
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Каде што е:
t ops - времето на задржување на автобусот на перон за доаѓање.
Во Т.5.6 даден е бројот на перони за доаѓање во зависност од интензитетот
на автобусите што пристигнуваат и излезниот интензитет, т.е. од времето на
задржуавање на автобусот на перонот за доаѓање.
Времето на задржување - t се усвојува дека е 3 мин и следува:
µ=

1
t ops

=

1
= 0.33 (автобуси/мин)
3

За вредност на интензитетот на меѓуградски патници 1050 пат/ h (λ = 0.76
автобуси/мин) и µ = 0.33 ,се усвојуваат 7 перони.
За вредност на интензитетот на градски патници - 300 пат/ h (λ = 0.16
автобуси/мин) и µ = 0.33 се усвојуваат 3 перони.
За вредност на интензитетот на транзитни патници – 150 пат/час (λ = 0.16
автобуси/мин) и µ = 0.33 се усвојуваат 2 перони (се врши екстраполација).
Вкупен број на перони за доаѓање:
Σ = 7 + 3+ 2 = 12 перони
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Т. 5.6: Перони за доаѓање
POPS = 0.95
Веројатност на опслужување
Број на места за чекање
m=∞
t = 1 мин
Време на чекање за
опслужување
Број на опслужени клиенти во минута
кл./
h

Извор:

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.14

0.16

0.20

0.25

0.33

Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001, T.
3.22, Prilog XIII.

73

ПРИРАЧНИК – Aвтобази и автостаници
Автобуски станици

3. Пресметка на бројот на места за паркирање за автобусите:
- Интензитет на влезниот проток - λ
q ⋅δ ' ⋅ r
(автобуси/час)
λ= α
z ⋅γ '
Каде што е:
qα - меродавниот број на патници (пат/h),
δ’ - коефициент на едновремени доаѓања на автобусите,
r – процентот на автобуси што заминуваат на паркинг веднаш после доаѓањето
во станицата,
z - просечниот број места во автобусот (пат),
γ’ – коефициентот на искористување на автобусите што заминуваат.

t ops

- Интензитет на опслужени клиенти - µ..
1
µ=
t ops
Каде што е:
- времето на задржување (час).

Излезниот резултат е бројот на места за паркирање на автобусите. Од Т.5.7
пресметан е бројот на паркинг места за автобуси во зависност од влезниот
поток на автобуси на паркиралиштето и од времето на нивното задржување, т.е.
интензитетот на излезниот проток.
¾ Интензитет на влезниот поток λ на автобуси за меѓуградски сообраќај:
qα ⋅ δ ' ⋅ r 1050 ⋅ 1.095 ⋅ 0.5
=
= 22.9 = 23 автобуси/h.
λmg =
50 ⋅ 0.5
z ⋅γ '
¾ Интензитет на влезниот поток λ на автобуси за градски сообраќај:
q ⋅ δ ' ⋅ r 300 ⋅ 2.68 ⋅ 0.1
=
= 0.95 = 1 автобус/h
λ gr = α
120 ⋅ 0.7
z ⋅γ '
¾ Интензитет на влезниот поток λ за транзитен сообраќај:
qα ⋅ δ ' ⋅ r
300 ⋅ 1.66 ⋅ 0.1
= 150
= 0.99 = 1 автобус/h
λtr =
'
120 ⋅ 0.5
z ⋅γ
Времето на опслужување - t (задржување на автобусите) се движи во
границите од 30 мин до 5 часа до.Усвојуваме дека средното време на
задржување на паркингот е 30 мин.

µ=

1
t ops

=

1
= 2 автобуси/час
0.5

За вредност на λmg = 23 автобуси/h и µ = 2.0 се усвојуваат 14 места за
паркирање.
За вредност на λgr = 1 автобуси/h и µ = 2.0 се усвојува 1 место за
паркирање (со екстраполација).
За вредност на λtr = 1 автобуси/h и µ = 2.0 се усвојува 1 место за
паркирање.
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Вкупен број на места за паркирање:

Σ = 14 + 1 + 1 = 16 места за паркирање.
Т. 5.7: Паркинг за автобуси
POPS = 0.99
Веројатност на опслужување
Број на места за чекање
m=∞
t = 5 мин
Време на чекање за
опслужување
Број на опслужени клиенти на час
кл./
h

0.20

0.22

0.25

0.28

0.33

0.40

0.50

0.66

1.0

2.00

Извор: Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001, Т. 3.23.
Prilog XIV
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4. Пресметка на бројот на места за паркирање нa патничките
автомобили:
- Интензитетот на влезниот проток λ изнесува:
Q ⋅d ⋅δ
(воз/h)
λ= m
v
Каде што е:
Qm - меродавниот број на корисници којшто се пресметува со изразот:
Qm = qα + qo, при што qα е меродавниот број на патници (пат/час), и qo* е бројот
на посетители (* - во нашиот пример, бројот на корисници се
апроксимира со бројот на меродавни патници).
d – процентот на корисници кои доаѓаат со возило,
δ - коефициентот на едновремено поаѓање на автобусите,
ν - просечниот број на луѓе во возилото (пат/воз).

t ops

- Интензитетот на потокот на опслужени клиенти (возила) µ:
1
µ=
t ops
Каде што е:
- времето на задржување.

Во зависнот од бројот на возила коишто можат да се појават во
претстаничниот простор и од нивното време на задржување, во Т. 5.3 е
пресметан потребниот број паркинг места за ПА.
¾ Интензитет на влезниот поток возила - λ за патници кои патуваат
на меѓуградска релација:
Q ⋅ d ⋅ δ 1050 ⋅ 0.4 ⋅ 1.047
λ mg = m
=
= 219.87 = 220 воз/h.
v
2
¾ Интензитет на влезниот поток возила - λ за патници кои патуваат
на градска релација:
Q ⋅ d ⋅ δ 300 ⋅ 0.2 ⋅ 1.960
=
= 58.8 = 59 воз/h.
λ gr = m
v
2
¾ Интензитет на опслужени возила - µ
1
µ=
t ops
Времето на опслужување – tops се движи во гранiците од 3.5 часа до 0.02
часа. Усвојуваме време на задржување од 0, 25 часа.

µ=

1
= 4.00 возила/час.
0.25

За вредност на λmg = 220 воз/h и µ = 4.0 се усвојуваат 53 места за
паркирање. (Т.5.3).
За вредност на λgr = 59 воз/h и µ = 4.0 се усвојуваат 16 места за
паркирање (Т.5.3).
Вкупен број на места за паркирање:
Σ = 53 + 16 = 69 места за паркирање.

76

ПРИРАЧНИК – Aвтобази и автостаници
Автобуски станици

Т.5.3: Паркинг за патнички автомобили
POPS = 0.99
Веројатност на опслужување
Број на места за чекање
m=∞
t = 5 min (1 min)
Време на чекање за
опслужување
Број на опслужени клиенти на час
ПА
/h

0.28

0.33

0.40

0.50

0.60

1.00

1.33

2.00

4.00

50

Извор: Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001, Т. 3.10,
Prilog II.
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5. Пресметка на бројот на шалтери за продажба на билети – со целосна
помош.

- Влезниот поток на патници λ се пресметува како:
q ⋅δ
λ= α
(луѓе/мин)
60η
Каде што е:
qα - меродавниот број патници (пат/час),
δ - коефициентот на едновремени поаѓања на автобусите.
η - коефициентот на купување повеќе билети од страна на еден корисник,
- Интензитет на потокот на опслужени клиенти µ. Овој параметар зависи
од времето што е потребно за опслужување на еден клиент:
1
(корисници/мин).
µ=
t ops
Каде што е:
t ops - времето на опслужување на еден клиент.

Излезниот резултат е бројот на потребни шалтери за оптимално
опслужување на меродавниот број патници. Во Т. 5.5 дадена е промената на
бројот на канали за опслужување во зависнот од бројот на луѓе на час кои
пристапуваат во системот за оспужување и од интензитетот на излезниот поток
на клиенти.
¾ Интензитет на влезниот поток патници - λ за меѓуградски
сообраќај:
q ⋅ δ 1050 ⋅ 1.047
λmg = α
=
= 45 (пат/мин)
60 ⋅ 0.40
60 ⋅ η
¾ Интензитет на влезниот поток патници - λ за градски сообраќај:
q ⋅ δ 300 ⋅ 1.96
=
= 39.2 (пат/мин)
λ gr = α
60 ⋅ η 60 ⋅ 0.20
Вкупниот влезен поток на патници/час што бараат опслуга (купување
билети) изнесува:
λ = 45 + 39 = 84 пат/мин
λ = 5040 пат/час
¾ Интензитет на потокот на опслужени клиенти µ.
Ако се усвои дека просечното време за купување билет изнесува 0.5 мин,
тогаш интензитетот на излезниот поток е:
1
1
=
= 2 клиенти/мин
µ=
t ops 0.5
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Т. 5.5: Основна содржина – шалтери за продажба на билети со помош меѓу каналите

POPS = 0.99
Веројатност на опслужување
Број на места за чекање
m=∞
t = 1 min
Време на чекање за
опслужување
Број на опслужени клиенти во минута
Пат
/h

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

Извор: Putnik, N., Autobaze i autostanice, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001, Т. 3.12,
Prilog IV

Од Т. 5.5, за интензитет на влезниот поток од 5040 пат/час, време на
задржување на шалтерот од 0.5 минути и при целосна помош меѓу каналите за
опслужување (шалтерите), се отчитува бројот на шалтери во АС – 43 шалтери.
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5.3. Општи принципи на проектирање на АС
Може да се подредат како:
 Пристапот мора да го дозволи сообраќајот да пристигне до АС по
природни патишта и со најмали можни застои. Тесните грла на
влезот/излезот треба да се изостават.
 АС треба да има соодветен капацитет. Ова е особено важно заради:
а) Бројот на паркинг места
б) Просторот за краткотрајни задржувања
в) Местата за такси возила
 Обезбедување соодветни пешачки патеки:
a) Од/до АС
б) Во рамките на АС
Тие, по можност, треба да бидат:
1. Сегрегирани (одделени) од возилата.
2. Да ги следат природните барања за патеки од/до АС.
 Обезбедување брза и безбедна промена на превозното средство
(автобус/возило), или меѓу различни услуги на истиот превоз
(автобус/автобус).
 Обезбедување добра сигнализација:
1. Јасно видлива.
2. Добро лоцирана пред самиот терминал/промената на превозот.
3. За возачите на возилата и за пешаците (онаму каде што треба).
 АС се соочуваат со флуктуации во побарувачката. Треба да се
направи сè за да се справиме со флуктуациите со помош на:
1. Директно поврзани паркиралишта до главните паркиралишта.
2. Обезбедување соодветни постојки за ЈГП.
 АС треба да се безбедни:
1. Возилата да се безбедни од оштетувања
2. Пешаците да се безбедни од напад.
 Обезбедување соодветни пешачки простори (особено на местата за
промена на превозот), како на пример:
1) Места за чекање.
2) Места за резервација.
3) Информациски пултови.
4) Мали продавници (за храна, весници и сл.).
5) Јавни тоалети.
6) Заштита од временските неприлики.
 АС да се вклопи во околниот локален амбиент.
 За соодветно проектирање на АС потребно е да се прогнозира идната
побарувачка. Од интерес се следниве елементи:
1. Бројот на паркинг места.
2. Интензитетот на влезните и на излезните токови.
3. Побарувачката во врвен час.
4. Потребниот простор за чекање (автобуси, ТВ).
5. Бројот на места за ТВ (крути и транспортни состави).
6. Пешачките токови во врвен час (двонасочни).
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5.3.1 Дизајн (изглед) на автобуската станица

Постојат два основни принципа во дизајнот на АС, и тоа:
1. Prvata варијанта подразбира серија островски платформи (патниците
се движат во ниво/вон ниво по скали или на подвижни скали.). Ова е недостаток
што се надоместува со прогресивно движење на автобусите без маневри.
2. Vtorata варијанта е единствена платформа со челно поставени
автобуси. Ова им нуди на патниците максимален комфор, но за автобусите
вклучува значителни маневри со ôд наназад, вкрстосување со патеките на
останатите возила. (Сл. 5.2, 5.3).

Сл. 5.2: Принцип на „проодни“ АС

Легенда:
Pedestrian Crossing Subway - подземен премин за пешаци
Рassenger & staff facilities =Enquiry office, shops, waiting rooms, staff
administration, canteen, recreation room, toilets - патничка зграда = шалтер за
информации, продавници, чекални, административно особје, ресторан,
простор за рекреација, тоалети.
Вus stands with shelters and barrier rails – перони со заклон и огради
Вus stacking area – простор за автобуси
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Сл. 5.3: Принцип на „челни“АС

Легенда:
Passenger and Staff Facilities - патничка зграда
Bus stands with Barrier Rails under Canopy – перони со огради под
натстрешница
Bus Мanoeuvring and Stacking Аrea - простор за маневрирање на автобусите

Друг принцип, за кој треба да се донесе одлука, е дали АС ќе се комбинира
со гаража за автобуси. Тоа ќе зависи од локалните услови, од просторот.
Постојат неколку клучни фактори кои фундаментално влијаат врз дизајнот
на автобуските станици, и тоа:
1. Сегрегација (одделување) на автобусите и патниците во терминалот;
можна е денивелација со подвижни скали (Брадфорд, Велика Британија).
Со ова првенствено се сака да се подобри безбедноста и се создава
попријатна околина за патниците кои чекаат во околина без гасови и
нечистотија.
2. Обезбедување простор за маневар. Тука се критични два фактора: прво,
дали е потребно или дозволено движењето на автобусот наназад; и второ,
дали автобусите можат лесно да се движат во автобускиот простор без
маневрирања со од назад.
3. Видови перони. Изборот меѓу праволиниски, запчести, пилати перони е
многу поврзан со прашањето на маневрирање.
4. Одделување на пероните за поаѓање и доаѓање (не е вообичаено во
Велика Британија) од просторот за паркирање (стационирање) на
автобусите.
Некои алтернативни конфигурации се дадени на Сл. 5.4 (базирани на
проектот за автобускиот централен терминал во Даблин, Ирска). Типот на
конфигурација зависи од локалните услови, од просторното влијание на
пероните и од врската меѓу токовите на автобуси и капацитетот на пероните.
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Сл. 5.4: Алтернативни конфигурации на АС

Во случајот на Даблин, дизајнот на автобуската станица обезбедува
целосно одделување на патниците од автобусите; автобусите слободно можат да
се движат во рамките на автобускиот простор и немаат потреба од маневрирање
со ôд наназад. Изградена е островска платформа со пиласти перони, при што се
врши целосно одделен влез/излез од автобусите. Овој дизајн е добиен со
симулациски модел, при што беа тестирани различни конфигурации од гледна
точка на капацитетот.
Паркирање на ПА

Од гледна точка на безбедноста и оперативноста, се претпочита надолжно
улично паркирање. На Сл. 5.5 прикажани се удвоени места за паркирање,
одделени со слободен простор за маневрирање од 2.4 m.

Сл. 5.5: Удвоено надолжно паркирање (Извор: Transportation Research Board).
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Легенда:
Single meter, Double meters - паркинг часовник, удвоени парк. часовници
Sidewalk - пешачка патека
*20’ - 20 стапки (1 стапка (feet) ~30 cm)
Поставување на автобусите

Според својот дизајн, меѓуградската автобуска станица е различна во
зависност од бројот на патници и од бројот на превозни компании што треба да
се опслужат. На Сл. 5.6 прикажан е типичен изглед на транспортен центар
(заеднички хол, ресторан, тоалети, посебни места за издавање билети, влез на
патници и гардероба).

Сл. 5.6: Типичен изглед на автобуски транспортен центар - САД

Легенда:
Shipper parking - Паркинг за превозникот
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Package dropoff – простор за доаѓање на патниците, багажот
Kitchen - кујна
Restaurant - ресторан
Waiting concourse - чекална
Ticketing - шалтери за продажба на билети
Toilets - тоалети
Entry - влез
Lobby - хол
Taxi stop - стојалиште за такси возила
Passenger drop-off area - простор за патници во доаѓање
¾ Паркирањето на автобусите на перон се одвива под агол (Сл. 5.7).
Големината на просторот зависи од големината, физичките
карактеристики и перформансите на автобусите и од аголот на
поставување на перонот. Прикажани се препорачните димензии на
перонот за автобус долг 12 m, широк 2.5 m, поставен под агол од 450
степени. Оставен е простор од 1.8 m (растојание од автобус до автобус)
за ракување со багажот. (Извор: Transportation Research Board).

Сл. 5.7: Поставување на автобусите во терминалот
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Легенда:
Driveway - простор за движење на автобусите
Clearance to 6’’ high curb may be 1’ - 0’- заштитна зона од 6 стапки, раб
издигнат до 1 стапка = 30 cm
Rear - заден дел од автобусот
Loading platform - платформа за движење на патниците, за влез во
автобусот
Bus entrance - влез во автобусот
Doors - врати
Baggage - багаж
Bumper - браник
Minimum clear height - минимална висина
PW - ширината на платформата зависи од шемата на движење и обемот на
патници. Патничкиот сообраќај е пропорционален на бројот на
автобуси што заминуваат од пред секоја излезна врата на патничката
зграда.
Doorways to waiting room - влезни врати во чекалната
Canopy – натстрешница

Според Американскиот национален стандард за градби и пристап во
објекти за физички хендикепирани лица, сите нови или реновирани автобуски
терминали мора да го почитуваат минимумот стандарди за проектирање. Ова
подразбира обезбедување резервен паркинг за хендикепирани лица, влез за лица
во инвалидски колички, рампи со наклон до 8.33 % и со потпирачи за раце на
најмалку една страна.
Потребниот простор за холот, за шалтерите, за тоалетите и останатите
јавни површини се заснова врз емпириските врски меѓу просторните потреби и
типичните токови на патници во врвен час.
Капацитет на пешачките патеки

Тука се мисли на „актуелниот“ капацитет (способноста за движење по
единица широчина на патеката). Се изразува со бројот на патници кои можат да
поминат по патеката (прим. 35 лица/минута по патека со широчина од 0.8 m).
Кога има големи потоци на пешаци, освен капацитетот, предвид се земаат
комфорот и безбедноста. Тогаш станува збор за „ниво на услуга“ во
опслужувањето на патниците. На Сл. 5.8 прикажани се различни нивоа на
услуга за пешачки токови според ширината на пешачката патека. Концептот на
ниво на услуга е сличен како кај оној на возилата (А-F). Од дијаграмот може да
се најде саканата комбинација меѓу ширината на патеката и токот на пешаци за
одредено ниво на услуга.
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Сл. 5.8. Нивоа на услуга за пешачки токови на патеки според ефективната ширина.

Легенда
Pedestrian flow rate (ped/min) - интензитет на пешачките токови
(пешаци/минута)
Effective width of walkway - ширина на пешачката патека (m)
Level of service F - ниво на услуга F (треба да се избегнува)
Level of service E, Short bulk arrivals only - ниво на услуга Е, масовно
пристигнување во кратки интервали
Level of service D, Short bulk arrivals only - ниво на услуга D, пристигнување
во кратки интервали
Level of service C, Recommended for design - ниво на услуга C, препорачливо
за проектирање
Level of service B - ниво на услуга В
Level of service A - ниво на услуга A
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Препорачливо за проектирање е нивото C. Нивоата D и E служат само за
краткотрајни масовни пристигнувања. Нивото F треба да се избегнува.
Ако нивото C е општоприфатливо, тогаш со помош на Сл. 5.8 и со
предвидена вредност на пешачкиот ток на вертикалната оска, ќе се добие
ширината на патеката. Обликот и големината на подрачјата за различни нивоа
на услуга се разликуваат од земја до земја, бидејќи капацитетот и нивоата на
услуга зависат од физичките димензии на телото, од психолошките осети за
допир со други лица и од др. сложени човечки карактеристики.
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Технички факултет – Битола

Предмет: Автобази и автостаници

- Отсек за сообраќај и транспорт -

Кандидат:……………………………

За возило со следните димензионални карактеристики:
Марка и тип…………………
Должина L (m)………………
Ширина B (m)……………….
Надворешен габаритен полупречник R (m)……...
Заден препуст l2 (m)………....
Преден препуст l1 (m)……..…
Заден траг b2 (m)……………..
Преден траг b1 (m)…………....
Да се одреди по графички и аналитички пат големината на паркинг
местото и ширината на пристап за следните видови паркирање:
Нормално паркирање - влез со ôд наназад
Нормално паркирање - влез со ôд нанапред
Косо паркирање под агол од 300, 450, 600 со ôд нанапред и
наназад
Надолжно паркирање.
НАПОМЕНА:

Задачата се изработува во туш - техника на паус хартија
на формат А4 или А3 во соодветен размер. Графичките
прилози се изработуваат рачно, или со помош на
соодветен софтверски пакет за проектирање (CAD).

Битола,……………........

Од кабинетот
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УПАТСТВО
I дел:

На паус хартија се претставува возилото со своите габаритни димензии и
полупречници на хоризонталната проодност. Препорачлив размер е 1:50.
Комплетниот приказ ги содржи искотираните димензии, општите ознаки и
нивното толкување.
II дел:

Со примена на графичко-конструктивни методи се одредуваат големините
на местата за паркирање. Методите за сите различни начини и типови на
паркирање објаснети се во Гл. 1.1.2. Препорачлив размер е 1:100. На секој
цртеж , во посебна рубрика во горниот дел, се насловува цртежот и се нумерира.
Секој цртеж се потпишува.
Големината на ширината на пристап се пресметува и аналитички.
Добиените големини се споредуваат. Дозволена е толеранција до ±5%.
За секој тип и начин на паркирање се пресметува површината на
паркирање.
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Технички факултет- Битола

Предмет: Автобази и автостаници

- Отсек за сообраќај и транспорт -

Кандидат: …………………………..

Да се одреди ширината на излезната сообраќајница што е потребна за
свртување на влечен склоп под агол од 900 и од 1800. Ширината на влезната
сообраќајница изнесува 7.0 m.
Бараните површини за изведување на маневарот да се утврдат за следните
влечни склопови:
1) Возило кое влече приколка на една оска:

Податоци за влечното возило:
L =….. m; B =….. m; l1 =….. m; l2 =….. m; 2R =……m;
Податоци за приколката:
Lp =….. m; Bp =…..m; lp =…..m; T =……m;
2) Возило кое влече приколка со подвижна предна оска:

Податоци за влечното возило:
L =….. m; B =….. m; l1 =….. m; l2 =….. m; 2R =……m;
Податоци за приколката
Lp =….. m; Bp =….. m; lp1 =….. m; lp2 =….. m; T =…m;

НАПОМЕНА: Задачата се изработува во туш - техника на паус хартија на
формат А4 или А3 во соодветен размер. Графичките прилози се
изработуваат рачно, или со помош на соодветен софтверски
пакет за проектирање (CAD).

Битола, ………...........

Од кабинетот
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УПАТСТВО
Точка 1

Во точка 1 од оваа задача се повикуваме на конструктивните методи за
маневрирање на транспортните состави во процесот на паркирање што се
опишани во Гл. 2.2 од овој Прирачник.
Се одредуваат сите потребни елементи на хоризонтална проодност за
влекачот со приколка на една оска.
Потоа се преминува кон поставување на транспортниот состав на влезната
сообраќајница.
Со примена на графичката постапка се пристапува кон маневрирање на
возилото под агол од 900 и 1800.
Се мери ширината на преминот (ширината на излезната сообраќајница)
при свртување под прав агол и при поставување на возилото паралелно со
својата првобитна положба.
Точка 2

Се постапува идентично како во претходната точка, со тоа што сега се
повикуваме на графоконструктивната постапка за типот на транспортен состав –
влекач и приколка со подвижна предна оска. (Гл. 2.3).
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Технички факултет - Битола

Предмет: Автобази и автостаници

- Отсек за сообраќај и транспорт -

Кандидат: …………………………...

Да се проектира работилница за поправка и сместување на……. возила, од
кои ……. се работни канали. Работните места се поставени под агол од 900 во
однос на надолжната оска на работилницата.
Графички да се одреди:
1. Минималната ширина на пристапот во работилницата што е потребна за
влез и излез на возилата од работното место.
2. Позицијата на првото и последното работно место, така што севкупниот
маневар на возилото да се одвива со затворена врата на работилницата.
3. Потребниот претпростор за влез на возилата од работилницата, под
услов тие да влегуваат и излегуваат од/на сообраќајница поставена под
агол од 900 во однос на надолжната оска на работилницата.
ПОТРЕБНИ ПОДАТОЦИ:

Габаритните димензии на возилото се усвојуваат од Задача 1. Ширината
на вратата за влез/излез е симетрична во однос на надолжната оска на
работилницата и изнесува ...…..m.
НАПОМЕНА: Задачата се изработува во туш - техника на паус хартија на
формат А4 или А3 во соодветен размер. Графичките прилози се
изработуваат рачно, или со помош на соодветен софтверски
пакет за проектирање (CAD).

Битола,………….

Од кабинетот
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УПАТСТВО

Решението на задачата се состои од три графички прикази и тоа:
1. Сместување на работните канали и возилата во сервисна работилница.
Притоа треба да се одреди ширината на пристапот за маневар на возилата за
поставување и излез од работниот канал по графичко-конструктивен пат.
Проектирањето се врши според објаснението дадено во Гл. 3.1. Се работи на
паус хартија во туш и размер 1:100.
2. Се одредува позицијата на првото и на последното работно место во
работилницата. Се користат методите прикажани во Гл. 3.2 Се работи на паус
хартија во туш и размер 1:100.
3. Во третиот дел од задачата се врши одредување на претпросторот за
влез и излез во работилницата. Се користат методите прикажани во Гл. 3.3.
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Технички факултет - Битола

Предмет: Автобази и автостаници

- Отсек за сообраќај и транспорт -

Кандидат: ……………………………

За возен парк од 40; 50; 30; 70; 55; возила во автобаза, да се изврши
пресметка на капацитетот на автобазата и да се даде идејно решение за истата.
Притоа да се пресмета и прикаже :
а) Бројот на технички опслужувања во текот на денот, за 1 експлотационен период
и 1 година;
б) Потребниот фонд на работни часови по поедини видови опслужувања;
в) Потребниот број на работници кои едновремено работат на работните места ако
смената трае .......часа, а фондот на годишно работно време е 2800 ч;
г) Потребниот број на работни места;
д) Површините на главните и помошните простории;
ѓ) Табеларно сите видови поправки, бројот на работници и работни места на
поедини видови опслужувања;
е) Идејно решение на автобазата (технолошка шема и распоред на сите главни и
помошни објекти);
ж) Технички извештај.
Потребни податоци за пресметка:
Вид поправка:
Генерална
Средна
Тех.преглед
I сервис
II сервис
Лесни поправки
Коефициент на искористување на
возниот парк
Просечна дневна километража

Изминати km меѓу 2 поправки
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

Нормативи за работно време по одделни видови поправки
Вид на поправка: Ген. Сред. Тех. прег.
Iс
II с
Електричар:
…… …… ……..
…… ……
Механичар:
…… …… ……
…… ……
Бравар:
…… …… ……
…… ……

Дн. нега
……
……
……

Л. поп.
……
……
……

НАПОМЕНА: Идејното решение се изработува во туш - техника на паус хартија на
формат А4 или А3 во соодветен размер. Графичките прилози се
изработуваат рачно, или со помош на соодветен софтверски пакет за
проектирање (CAD). Техничкиот извештај и пресметките се
изработуваат компјутерски.

Битола,………………..

Од кабинетот
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УПАТСТВО

Решавањето на задачата се состои од три дела.
1. Во првиот дел се вршат сите потребни пресметки (види Гл. 4.1), и се
прикажуваат табеларно. (точки од а) до ѓ)). Приказот на пресметките и табелите
се врши компјутерски на лист А4.
2. Вториот дел од задачата го опфаќа идејното решение, т.е идејниот
проект на автобазата. Тука треба да се даде распоредот на елементите што
влегуваат во состав на автобазата, нивните меѓусебни технолошки врски.
Бидејќи претходно треба да бидат совладани вештините на технолошкиот
процес во автобаза, тогаш тоа ќе биде основа да се пристапи кон проектирањето
на идејното решение. Треба да се прибегне кон примена на креативноста, но
претходно познавајќи ги добро принципите на проектирање на технолошкиот
процес. Треба да бидат застапени сите елементи од кои се состои една автобаза.
Идејното решение се проектира на паус хартија, во коректна туш техника.
Размерот се избира слободно, форматот е обично А3.
3. Третиот дел од задачата е писмениот технички извештај. Извештајот
претставува опис на работата во автобазата, на функциите, елементите,
критериумите за сместување на истите, на технолошкиот процес од влез до
излез во автобазата. Извештајот се пишува компјутерски, на лист А4. Обемот на
извештајот е до една страница А4.
ПРИМЕРИ НА ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА НА АВТОБАЗИ

Како помош при донесувањето на конечното решение, во продолжение се
даваат веќе подготвени идејни решенија на автобаза, што треба да послужат
само како водилка во наоѓање на идејното решение. (Сл. 4.1, 4.2).
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Сл. 4.1: Пример на идејно решение на автобаза

Легенда:
1 - Прв сервис
2 - Втор сервис
3, 4 - Магацин
6 - Канцеларија
7 - Одделение за гуми
8 - Помошна работилница
9 - 13, 14, 20, 22 - магацини

10 - Одделение за термичка
обработка
11 - Компресорска станица
12 - Паркиралиште
15 - Управна зграда
16, 17, 18, 19 - Помошни простории
21 - Станица за снабдување со
гориво.
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Сл. 4.2: Пример на идејно решение на автобаза

Легенда:
1 - Портирница
2 - Паркинг за вработени
3 - Станица за снабдување со гориво
4 - Објект за дневна нега на возилата
5 - Сместување на возилата од
автобазата
6 - Хала за ремонт

7 - Главна хала
8 - Складиште
9 - Котларница
10 - Административна зграда
11 - Паркинг за расходовани возила
12 - Отпад
13 - Стојалиште на ЈГП

99

ПРИРАЧНИК – Aвтобази и автостаници
Програмски задачи

Технички факултет - Битола

Предмет: Автобази и автостаници

- Отсек за сообраќај и транспорт -

Кандидат: …………………………….

1. Користејќи ја зависноста меѓу должината и ширината на возилото y = - 1,719
+ 3,678x, каде што y е должина и x - ширина на возилото, да се одредат оптималните
димензии, оптималната површина и ширината на пристап на местата за паркирање.
Даден е следниот преглед на возила во влијателната зона на паркирање:
Тип на возилa
I
II
III

Фреквенција
74
82
96

L (m)
3.30
3.60
3.70

B (m)
1.40
1.50
1.45

R (m)
4.40
4.80
4.90

l2 (m)
0.5
0.6
0.7

За одреден тип на паркирање:
Нормално, влез со ôд наназад;
Нормално, влез со ôд нанапред;
Косо (300, 450,600) - влез со ôд нанапред;
Косо (300, 450,600) - влез со ôд наназад,
да се одредат оптималните димензии на паркинг местото за следните вредности
на параметрите:
P = 0.67; 0.68; (веројатност дека паркинг местото е зафатено);
N = 50; 70;150; 200; (број на паркинг места);
W = 6.2; 8.5; 11.4; 5.6; (број на измени на возило / паркинг место);
V = 30 ден; 40 ден; (цена на паркирање / час );
V1 = 180 000 ден (цена на изградба на 1m2 паркинг површина);
t = 10; 20; 30; (бр.години на амортизација);
k = 0.40 (стапка на амортизација),
D = 300; 365; (број на денови кога се врши наплата).
2. Да се организира паркиралиште на дадена локација (во две варијанти) во
согласност со оптималните димензии на површините добиени од претходната точка.
Да се пресмета и изработи:
коефициентот на искористеност на паркинг површината;
технолошка шема на движење со потребната хоризонтална сигнализација.
Локацијата е со следниве димензии:
b

c

δ

γ

α

β

d

a

a = .....m,
α =……0,

b = …..m,
β = ….. 0,

c = …..,
γ = …..0,

d = .....m,
δ = …….0
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НАПОМЕНА: Идејното решение се изработува во туш - техника на паус хартија на
формат А4 или А3 во соодветен размер. Графичките прилози се
изработуваат рачно, или со помош на соодветен софтверски пакет за
проектирање (CAD). Пресметките се изработуваат компјутерски.

Битола,…………………

Од кабинетот
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УПАТСТВО

Решавањето на задачата се одвива во два дела, и тоа:
1. Според аналитичката постапка што е објаснета во Гл. 1.2, се врши
пресметка на оптималните димензии, оптималната ширина на преминот и
оптималната површина за одреден тип на паркирање и соодветни вредности на
параметрите.
2. Се преминува кон организација на паркиралиште со однапред даден
геометриски облик. Се следат чекорите што беа објаснети во Гл. 1.3.
Графичкото решение се донесува во две варијанти, при што се пресметуваат
коефициентите на искористеност на површината. Се усвојува онаа варијанта
која покажува повисок степен на искористеност на површината.
Паркиралиштето се проектира со соодветна хоризонтална сигнализација,
според важечките стандарди на истата. Решенијата се претставуваат на паус
хартија (А3 или А4), во туш техника и размер според слободен избор.
Во продолжение се даваат примери на проектирани паркиралишта што
имаат цел да расветлат одредени дилеми или проблеми, како и да ја побудат
креативноста кај потенцијалните проектанти.
ПРИМЕРИ НА РЕШЕНИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАРКИРАЛИШТА

Сл. 5: Пешачка патека и паркиралиште пред еден продажен центар во Лондон, Велика
Британија
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Сл. 5.2: Конфликтни површини во составот на паркиралиштето – пешаци и возила

Сл. 5.3: Начини за воведување зелени површини на паркиралиштето
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Сл. 5.4: Идејни решенија на организација на паркиралиште
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Технички Факултет – Битола

Предмет:Автобази и автостаници

- Отсек за сообраќај и транспорт -

Кандидат: …………………………

Графички да се одреди минималниот простор за сместување на ……….перони
на автобуска станица што го сочинуваат автобускиот простор. Тој треба да содржи
лента за маневрирање и движење на автобусите. На автобускиот простор се
сместуваат …… паркинг места за автобуси. Аголот под којшто се поставуваат
пероните и местата за паркирање на автобусите изнесува: 300, 450, 600, 900.
Потребни податоци за возилото:
Должина на автобусот
Ширина на автобусот
Заден препуст
Преден препуст
Полупречник на свртување

12 m
2,5 m
3,6 m
2,6 m
11,5 m

НАПОМЕНА: Сите движења на возилата се еднонасочни, без конфликтни точки
меѓу корисниците на автобуската станица и возилата, како и меѓу
самите возила. Влезот и излезот на автобускиот простор треба да
биде меѓусебно одделени.
Идејното решение се изработува во туш - техника на паус хартија на
формат А4 или А3 во соодветен размер. Графичките прилози се
изработуваат рачно, или со помош на соодветен софтверски пакет за
проектирање (CAD).

Битола,……………….

Од кабинетот
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УПАТСТВО

Графичкото решение го содржи приказот на автобускиот простор којшто
се состои од перони за поаѓање, места за паркирање на автобусите. Се врши
избор на одреден тип перони.
Во продолжение се даваат основните геометриски карактеристики и
елементи на пероните за поаѓање, како и димензиите на местата за паркирање на
автобусите. Како дополнителна помош може да послужат и можните
конфигурации на автобускиот простор (Гл. 5.3) од Прирачникот.
ПРИКАЗ НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ПЕРОНИ И НИВНИ ГЕОМЕТРИСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ

Сл. 6.1: Можно сместување на автобусите на перон

Сл. 6.2: Праволиниски перони
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Сл. 6.3: Пиласти перони – тип А

Сл. 6.4: Пиласти перони – тип В

Сл. 6.5: Пиласти перони – тип C
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Раб на патничката зграда

Сл. 6.6: Пиласти перони – тип D

Сл. 6.7: Запчести перони
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Сл. 6.8: Чешласти перони

Сл. 6.9: Приказ на пероните за поаѓање на автобуската станица во Битола
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Сл. 6.10: Идејно решение на автобуски простор
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Технички Факултет – Битола

Предмет:Автобази и автостаници

- Отсек за сообраќај и транспорт -

Кандидат: ………………………

Да се изработи идејно решение на автобуска станица врз основа на
разработениот технолошки процес за прием и испраќање на сите корисници
на истата.
Идејното решение треба да ги содржи следните елементи:
Основните и придружните содржини;
Капацитетот на содржините;
Просторното разместување на основните и придружните содржини во
комплексот на дадената локација.
Аголот на поставување на пероните и местата за паркирање на автобусите
изнесува: 300; 450; 600; 900.
Да се даде приказ на:
Локацијата на оперативниот дел на автобуската станица;
Локацијата на станичната зграда;
Локацијата на пероните за доаѓање и поаѓање;
Локацијата на претстаничниот простор со:
- паркинг просторот за индивидуални возила;
- паркинг просторот за такси возила;
- економскиот двор
- стојалиштата на ЈГП.
Дадено е меродавното оптоварување на автобуската станица од мешан тип
и тоа:
Qm = ……….пат/час; Qmg = ……….пат/час; Qgr = ……….пат/час; Qtr =
……….пат/час;

НАПОМЕНА:

Сите движења на тековите да бидат еднонасочни, без
конфликтни точки. Влезот во станичната зграда да биде свртен
кон основниот тек на патници или корисници на автобуската
станица.
Идејното решение се изработува во туш - техника на паус
хартија на формат А4 или А3 во соодветен размер. Графичките
прилози се изработуваат рачно, или со помош на соодветен
софтверски пакет за проектирање (CAD).

Битола,……………..

Од кабинетот
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УПАТСТВО

За да се реши оваа задача, потребно е да се пристапи , и тоа:
Дел 1.
Се пресметува капацитетот на основната и придружната содржина (Гл. 5.2
од Прирачникот). Притоа треба да се отчитаат вредностите од Табелите што се
прикажани во Гл. 5.2.
Дел. 2

Откога ќе се добијат сите неопходни вредности, се пристапува кон
проектирање на идејното решение на автобуската станица. Од Задача 6 може да
се искористи решението за автобускиот простор.
За проектирање на идејното решение, од помош се придружните текстови
од Гл. 5.3 на Прирачникот, како и сликовните прикази на некои веќе изведени
идејни решенија на автобуски станици што се даваат подолу.
Идејното решение се изработува на паус хартија, туш техника и соодветен
размер.
Следуваат примери од веќе проектирани или само на ниво на идејни
решенија автобуски станици.
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BUS

BUS

Сл. 7.2: Приказ на шалтерите за продажба на билети на АС – Битола

Izlez

TAXI

TAXI

Poa|awe

TAXI

TAXI

TAXI

TAXI

TAXI

TAXI

Doa|awe

Vlez

Сл. 7.3: Приказ на идејно решение на автобуска станица
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Сл. 7.4: Приказ на идејно решение на автобуска станица
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КОРИСТЕНА ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

1. Putnik, N. (2001), Autobaze i autostanice. Saobraćajni fakultet, Beograd
2. IHT (1991), Providing for People with a Mobility Handicap. Institute for
Highway Engineering, London.
3. Wright, P.H., Ashford, N.J.(1989), Transportation Engineering, Planning And
Design
4. Giannopoulos, G.A. (1989), Bus Planning and Operation in Urban Areas; A
practical Guide
5. O’Flaherty (Ed) (1996), Transport Planning&Traffic Engineering. Arnold,
London
6. Tomić, M. (1995), Parkiranje i parkirališta – stacionarni saobraćaj, Univerzitet
u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 1995.
7. Macpherson. G, Park and Ride, High&Transport ENG.&PLAN, pp 308-317
8. Jim, Mc Kluskey, Parking - A handbook of Environmental Engineering, E.IFM.
CION, 1987
9. www. Adsw.org/site/DC/NW/New YorkAve/1100/-5k
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Прилог 1: Дополнителна корисна литература

1. IHT/D.Tp. (1987), Roads&Traffic in Urban Areas. HMS, London.
2. MacPherson, RD, (1992), Park&Ride: progress&problems. Proc.ICE, Municipal
Eng: pp 1-6, Vol. 93, no 1.
3. Wright, P.H., Ashford, N.J.(1989), Transportation Engineering, Planning And
Design.
4. Ellson,P.B., (1969), Parking: Dynamic Capacities of Car Parks-LR 221. TRRL,
Crowthorne.
Списанија, конференции, интернет:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chartered Municipal Engineer, London
Traffic Engineering and Control
Surveyor
Traffic Technology
Parking Professional
Proceedings of the Conference “Design for Passenger Transport” held at the
University in Nottingham, UK, 1978
7. Annual Conference of the Universities’ Transport Study Group. Southampton,
UK.
8. http://www.webhouse.dk/jupiter/info_pinfo.htm
9. http://www.webhouse.rockwell.com/itsarch/p/p12.htm
10. http://www.ktek.unit.no/ansatte/smc/design1.htm
11. http://www.dmssoft.com/mainst/parking.htm
12. http://www.gensym.com/customerstories/Camunsa.htm
13. http://businessexchange.com/filesavce/autopark.html
14. http://www.bts.gov/NTL/DOCS/rc.html
15. http://term.kuciv.kyoto-u.ac.jp/kuciv/res/D3.html
16. www.carecentre.co.uk
17. www.roads.dtlr.gov.uk
18. www.co.san-bernardino.ca.us/armc/overview.asp
19. http://www.act.gov.au/urbanservices/transport/pubtrans/tables2.htm
20. http://www.rtpi.org.uk/resources/publications/
21. www.galinsky.com/buldings/oriente
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Прилог 2: Речник на поими
Англиско – македонски стручнo-терминолошки речник од областа на
стационарниот сообраќај
90 degree parking
Angle parking
Articulated bus
Attendant parking
Back-in parking
Barrier
Bus
Bus bay
Bus occupancy
Bus service
Bus station, bus terminal
Capacity
Capacity of parking lot
CBD fringe area
City transit
Coach
Combined customer and attendant
parking
Curb parking
Customer parking
Data acquisition
Data processing
Demand
Density
Design
Destination
Distance
Distribution
District
Double parking
Drive
Driver
Duration
Excess parking period
Fleet capacity
Front overhang
Gas station, filling station
Hauler, carrier

Паркирање под агол од 900
Паркирање под агол
Зглобен автобус
Паркирање со особје
Паркирање со ôд наназад
Рампа
Автобус
Стојалиште за автобуси (вовлечено)
Пополнетост на автобусот
Автобуски превоз
Автобуска станица
Капацитет
Капацитет на паркиралиште
Раб на градска централна зона
Јавен градски превоз
Автобус на долги релации
Комбинирано паркирање
(самопаркирање и со помош на
особје)
Паркирање покрај работ на
коловозот
Самопаркирање
Прибирање на податоци
Обработка на податоци
Барање, побарувачка
Густина на сообраќајот
Проектирање, обликување, план
Крајна цел на патувањето
Растојание, оддалеченост
Распределба
Подрачје
Двојно паркирање
Возење
Возач
Времетраење на паркирање
Пречекорено време на паркирање за
кое не се плаќа казна
Капацитет на возниот парк
Преден препуст
Станица за снабдување со гориво
Превозник, транспортно
претпријатие
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Highway transit
Inside turning radius
Kiss and ride
Land use
Level of service
Loading platform
Long term parking
Mechanical parking garage
Metered parking
Modal split
Mode of transport
Off-street parking
One-way
On-street parking
Operation
Origin
Outside turning radius
Parallel parking
Parking area
Parking ban
Parking bay
Parking census
Parking control equipment
Parking deficiency
Parking demand
Parking fee
Parking garage
Parking gate
Parking generator
Parking lot
Parking meter
Parking module
Parking period
Parking postcard survey
Parking purpose
Parking sign
Parking space
Parking space occupancy
Parking supply
Parking ticket
Passenger
Passenger flow

Јавен патен превоз
Внатрешен габаритен полупречник
„бакни и вози“ – возење на патникот
до станица на ЈГП
Намена на површините, земјиштето
Ниво на услуга
Перони за поаѓање
Долготрајно паркирање
Механичка паркинг гаража
Паркирање што е регулирано со
паркинг часовници
Распределба според видот на превоз
Вид на превоз
Вонулично паркирање
Еднонасочен
Улично паркирање
Функционирање
Извор на патувањето
Надворешен габаритен полупречник
Паралелно паркирање
Зона за паркирање
Забрана на паркирање
Место за паркирање
Евиденција на паркираните возила
Опрема за контрола на паркирање
Недостаток на паркинг места
Побарувачка од паркирање
Цена на паркирање
Паркинг гаража
Рампа на влез/излез од гаража
Објект заради кој настанува
паркирањето
Паркиралиште
Паркинг часовник
Модул за паркирање
Време на наплата на паркирање
Истражување на паркирање (по
писмен пат)
Мотив за паркирање (причина)
Знак за регукирање на паркирање
Место за паркирање
Коефициент на искористеност на
местата за паркирање
Расположлив капацитет на местата
за паркирање
Казна за неправилно паркирање
Патник
Проток на патници

122

ПРИРАЧНИК– Aвтобази и автостаници
Речник на поими

Pavement
Peak hour
Pedestrian
Pedestrian flow
Pedestrian traffic
Peаk traffic
Platform
Population mobility
Pull-in parking
Ramp
Rear overhang
Sample
Servicing garage
Short term parking
Sign
Spiral (helical) ramp
Straight ramp
Street parking
Study
Survey
Terminal building
Traffic
Traffic equipment
Transport
Travel
Trip
Trip distance
Trip generation
Trip purpose
Turning radius
Turnover
Underground parking garage
Unloading platform
Urban transport
User
Variable
Vehicle
Vehicle length
Vehicle ownership
Vehicle width
Volume

Коловоз
Врвен час
Пешак
Пешачки ток
Пешачки сообраќај
Сообраќајно оптоварување во врвен
час
Перон
Подвижност (мобилност) на
населението
Паркирање со ôд нанапред
Рампа за совладување катови во
гаражи
Заден препуст
Извадок, примерок
Сервис (работилница) за поправка
на возила
Краткотрајно паркирање
Сообраќаен знак, вертикална
сигнализација
Кружна рампа во паркинг гаража
Рампа во правец (во гаража)
Улично паркирање
Изучување, студија
Истражување
Патничка зграда
Сообраќај
Сообраќајна опрема
Превоз
Патување
Патување
Растојание на патувањето
Создавање на патувањето
(генерирање)
Мотив (причина) за патување
Радиус на свртување
Обрт на паркирање
Подземна паркинг гаража
Перони за доаѓање
Градски превоз
Корисник
Променлива величина
Возило
Должина на возилото
Број на регистрирани моторни
возила
Ширина на возилото
Обем на сообраќај
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Waiting bay
Walking distance
Wheel base
Zoning
Тransit

Стојалиште
Растојание на пешачење
Растојание меѓу оските
Поделба на зони
Јавен градски превоз на патници
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Прилог 3: УПАТСТВО ЗА АВТОРИТЕ НА СЕМИНАРСКИТЕ РАБОТИ

Семинарските работи се составен дел од обврските за полагање на испитот, покрај
изработката и приемот на годишните задачи.
Семинарски работи изработуваат студентите на 4,5 годишните студии на Отсекот
за сообраќај и транспорт – Патен сообраќај.
Семинарските трудови имаат цел да ги запознаат и оспособат студентите со
начинот на тимска работа, анализа и разработка на одредена проблематика од областа
на областа на паркирањето, транспортните објекти и патничките терминали, и конечно,
да ги стекнат вештините на јавна презентација на трудот.
Темите за семинарски трудови се издаваат од страна на предметниот професор и
соработниците. Издавањето се врши на почетокот на летниот семестар, на часовите
вежби или на приемните часови.
Темите што се обработуваат се во контекст на предметната програма, но
потемелно се обработуваат и имаат цел да го прошират видикот на студентите вон
границите на основниот курс.
Семинарските работи се бранат јавно и се оценуваат. Оценката учествува со 25%
во вкупната конечна оценка од испитот.
Основни упатства за изработка ма семинарскиот труд:
1. Трудот се пишува на македонски јазик, граматички исправен, без правописни
грешки.
2. Редослед на содржината во семинарската работа:
- апстракт со не повеќе од 300 збора.,
- вовед,
- разработка на тематските единици,
- заклучок,
- користена литература,
- прилози (доколку постојат).
3. При изработка на семинарската работа да се користат следните маргини :
- лева - 3 cm
- десна - 2 cm
- горна, долна - 2.5 cm.
Текстот е порамнет од левата и од десната страна.
4. Тип азбука за пишување:
За главните наслови :
- TIMES NEW ROMAN BOLD во македонска поддршка, 12 pt, сите букви големи,
За поднасловите – ниво 1.
- Times New Roman Bold во македонска поддршка, 12 pt
За поднасловите – ниво 2
- TIMES NEW ROMAN во македонска поддршка, 12 pt, сите букви големи.
За поднасловите – ниво 3
- Times New Roman Italic во македонска поддршка, 12 pt.
За останатите делови од текстот да се користи фонт Times New Roman во
македонска поддршка, 12 pt. Се користи единечен проред. Почетната реченица од
новиот ред се вовлекува.
5. Странските називи и имиња се пишуваат транскрибирани на македонски јазик,
додека во заграда се пренесува оригиналот.
Пример: Вебстер (Webster).

125

ПРИРАЧНИК– Aвтобази и автостаници
Упатство за...

6. Големината на семинарската работа не треба да изнесува помалку од 15 страници
вклучувајќи ги сите слики, дијаграми, табели и цртежи. Страниците се нумерираат.
7. Сликите, дијаграмите, табелите, уредно подготвени, се вклопуваат во текстот. Се
нумерираат со Арапски броеви под сликата, дијаграмите, табелите, согласно
редоследот во текстот. Секоја табела, слика, графикон има наслов или краток опис.
Пример: Сл. 1: Тип на крстосница
Т. 1.3: Приказ на броењата на сообраќајот
8. Формулите и равенките се пишуваат во еден ред, јасно, компактно; за сите
физички величини се наведуваат називите или мерните единици на SI системот.
9. Броевите се пишуваат со празен простор и без точки (пример: 1 000); децималните
броеви се одделуваат со децимална запирка (пример: 0,150).
10. Библиографските референци (литературата) се прикажуваат во оригинал на крајот
од семинарската работа, и тоа редоследно како се појавуваат во текстот.
• Книгите се цитираат како: реден број, иницијали на името, точка, презиме на
авторот (ако се повеќе, се одделуваат со запирка), запирка, наслов на книгата,
точка. Место на издавање, издавач, година на издавање. (пример: 1. M. Inić,
Bezbednost drumskog saobraćaja. Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
• Статии од списанија се цитираат како: реден број, иницијалите на името, точка,
презиме на авторот (ако се повеќе автори се одделуваат со запирка ), запирка,
наслов на статијата, точка, име на списанието, запирка, број на издание, запирка,
година, запирка, број, запирка, страница (пример: 1. J. Kolenc, K. Bombol,
Ergonomic System Analysis of Road Transportation. Traffic, Vol. 11, 1999, No 1, pp 3336.
• Интернет адреса: http://www................
11. Семинарската работа се предава на дискета 3.5” и во два примероци тврда копија
на А4 формат, по извршените предходни корекции.
НАПОМЕНА:

Семинарските работи се доставуваат на корекција кај предметниот
професор/асистент/демонстратор. Начинот на достава може лично, за време на
приемните часови на професорот/соработниците, или по пат на електронска пошта (кај
професорот/соработниците). Конечниот преглед се врши кај предметниот професор.
Откога се добива дозвола за печатење на семинарската работа, таа се предава
најдоцна 3 дена пред денот на одбраната.
Одбраната на семинарската работа за редовните/вонредните студенти се врши во
термини (мај, јуни, септември), кои се објавуваат на Огласната табла пред кабинетот
303/2. За студентите со продолжени вонредни студии, термините за одбрана се
договараат.
Оние студенти кои не одбраниле навреме семинарски работи во дадените термини
(мај, јуни, септември), добиваат НОВИ семинарски работи заедно со новата генерација
во наредната учебна година.
Семинарските работи се изработуваат тимски (3 или 4 кандидати). Одбраната на
семинарските работи трае 15 мин. Презентацијата се врши како ПОСТЕР
ПРЕЗЕНТАЦИЈА.
Одбранетата семинарска работа и годишна задача се УСЛОВ за полагање на
испитот. Одбраните и предадените годишни задачи се забележуваат во индексот на
студентот.
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Оценките од семинарската работа и од годишната задача (25 %) имаат влијание
врз оформување на конечната оценка од положениот предмет (било низ колоквиуми
или писмен испит).
ПРИЛОГ – насловна страница.
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УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
- Отсек за сообраќај и транспорт –

Автобази и автостаници

НАСЛОВ НА СЕМИНАРСКАТА РАБОТА
- семинарска работа -

Изработиле:
1.
2.
3.
(4).

Предметен професор:

Вонр. Проф. д-р Кристи Бомбол

Датум:
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Прилог 4: Насловна корица на семестралните (годишните) задачи

Студентите од двегодишните студии изработуваат семестрална задача,
додека студентите од 4,5 годишните студии изработуваат годишни задачи.
Изгледот на насловната корица е даден во продолжение.
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УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
- Отсек за сообраќај и транспорт –

АВТОБАЗИ И АВТОСТАНИЦИ (I)

ГОДИШНА (СЕМЕСТРАЛНА) ЗАДАЧА

Изработил:

Прегледал:

Датум:
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Прилог 5: Белешка за авторите

Вонр.проф.д-р Кристи М. БОМБОЛ, дипл. сообр. инж., родена е на
24.12. 1957 г. во Битола. Основно училиште и гимназија завршува во Битола со
континуиран одличен успех. На Сообраќајниот факултет во Белград, на Отсекот
за патен и градски сообраќај и транспорт дипломира во 1981 г. и магистрира во
1989 г. Во 1996 г. докторира на Техничкиот факултет, Универзитет „Св. К.
Охридски“ - Битола. Се усовршувала во Цирих, Лидс, Филаделфија
(постдипломски и постдокторски студиски истражувања, како добитник на
стипендии од: Швајцарската влада, Британскиот совет и Фулбрајтовата
фондација). На Техничкиот факултет - Битола е од 1981 г. минувајќи низ фазите
помлад асистент, асистент (до 1989 г.), асистент (до 1996 г.), доцент (до 2001 г.)
и вонреден професор (во моментот) во областа на управувањето, контролата и
безбедноста во сообраќајот. Член е на академски и стручни асоцијации во
земјата и во странство. Како поканет предавач, има учествувано на семинари и
работилници во странство (Филаделфија, Софија, Братислава, Солун, Рим.
Лидс). Има објавено над 80 научни и стручни трудови на симпозиуми,
конференции (во земјата и во странство), во странски научни списанија, една
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активно со: англиски, германски, француски јазик и со јазиците на просторот на
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