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SHKURTESAT dhe SIMBOLET 

 

SIT Sistemet inteligjente të transportit 

NCHS National Center for Health Statistics (American)     

CDCC Centers for Disease Control and Prevention (American) 

XL   Distanca që këmbësori e kalon në fazën e kontaktit automjet/këmbësorë 

R                Instanca e përshkuar në fazën e fluturimit 

S Distanca në mes të pozicionit të hedhjes në tokës dhe pjesës tjetër të gjurmëve 

𝜇 Vlera e fërkimit ndërmjet këmbësorit  dhe sipërfaqes në të cilën rrëshqet ose 

rrëzohet 

g   Nxitimi gravitacional (9.81 m/s2)  

H Lartësia fillestare e qendrës së rëndimit të këmbësorit 

a Përshpejtimi i shprehur në ‘g’ 

t1, t2            Momentet kohore, të cilat përcaktojnë fillimin e intervalit kohor, ku vlera HPC              

arrin maksimumin 

tR Koha nga momenti i fillimit të hedhjes së këmbësorit  deri tek kontakti me 

tokën 

α Pjerrtësia rrugore 

ax, ay         Komponentët e nxitimit 

m Masa e këmbësorit 

g Nxitimi vertikal për shkak të gravitetit 

Ny Kundërveprimi vertikal (i cili është zero kur këmbësori është në ajër) 

S Gjatësia e përgjithshme e hedhjes së këmbësorit  nga pika e goditjes deri  tek 

pozita përfundimtare 

𝜃 Këndi i ngritjes së këmbësorit 

𝑉𝑚𝑖𝑛   Shpejtësia e shprehur (m/s), e nevojshme për t’a hedhur këmbësorin nga 

momenti i goditjes deri në pozicionin përfundimtar 

Sp – Sc         Distanca në mes të këmbësorit dhe automjetit 

rc Koeficienti i fërkimit me rrugën 

Lk Gjatësia e këmbësorit 

Pk Pesha e këmbësorit 

v Shpejtësia e lëvizjes së automjetit 

LHVW Gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit pas goditjes nga automjeti “VW” 
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LHBMW Gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit pas goditjes nga automjeti “BMW” 

LHM Gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit pas goditjes nga automjeti “Mercedes” 

               Këndi i ngritjes në lartësi të këmbësorit në çastin fillestar të goditjes 

x Ndryshorja e pavarur 

ε Kufiza  e gabimit 

β0 Ordinata  në origjinë (y - prerja) 

β1 Koeficienti këndor (pjerrtësia) 

SKG Shuma e katrorëve për shkak të gabimit 

SPK Shuma e përgjithshme e katrorëve 

SKR Shuma e katrorëve për shkak të regresit 

R Koeficienti i përcaktueshmërisë së shumëfishtë 

N Numri total i vrojtimeve 

p Numri i  ndryshoreve të pavarura në ekuacion 

KMR Katrori mesatar për shkak të regresit 

KMG Katrori mesatar për shkak të gabimit 

vg Shpejtësia  e automjetit në momentin e goditjes së këmbësorit 

LH           Gjatësia e hedhjes së këmbësorit. 
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I. HYRJE  

 

Ky studim është fokusuar në fushën e sigurisë së këmbësorëve në trafik dhe konkretisht në 

faktorët relevant që ndikojnë në caktimin e shpejtësisë së automjetit në çastin e goditjes së 

këmbësorit sipas gjatësisë së hedhjes së këmbësorit, si dhe në formulimin e një modeli 

matematikor përmes së cilit do të caktohet kjo shpejtësi.  

 

Shkaktarët e aksidenteve janë të ndryshëm dhe të dhënat mbi shkaktarët përfshijnë si faktorin 

njeri ashtu edhe shkaktarët e lidhur me automjetet dhe gjendjen e rrugëve.   

Aksidentet automjet–këmbësorë rezultojnë në një numër të konsiderueshëm në të gjithë 

botën dhe ato në shumë raste manifestohen dhe me lëndime vdekjeprurëse tek këmbësorët. 

Numri i madh i aksidenteve, jo vetëm i atyre fatale por edhe atyre me lëndime apo dëme 

materiale, ndikon drejtpërdrejt në sigurinë në trafik. Njëri prej shkaktarëve më të shpeshtë të 

aksidenteve rrugore është shpejtësia e lëvizjes së automjeteve, prandaj caktimi i shpejtësisë 

së automjeteve që marrin pjesë në aksidente përbën analizën më të rëndësishme për gjetjen 

e rezultateve përfundimtare lidhur me shkakun dhe rrjedhën teknike të aksidentit.  

 

Problemi i përcaktimit të shpejtësisë së automjeteve është trajtuar duke u mbështetur në të 

dhënat nga rastet e ndryshme konkrete të aksidenteve në trafik. Pjesëmarrëse në këto 

aksidente kanë qenë automjete me karakteristika të ndryshme teknike dhe këmbësorë të 

moshave të ndryshme. E përbashkëta e të gjitha rasteve të aksidenteve të përzgjedhura për 

hulumtim është mënyra e goditjes së këmbësorit (goditje ballore).  

 

Në kuadër të këtij punimi janë hulumtuar modele të ndryshme empirike dhe teorike si dhe 

është formuluar modeli matematikor për caktimin e shpejtësisë së goditjes së automjetit në 

këmbësor në bazë të gjatësisë së hedhjes së këmbësorit. Hulumtimi është realizuar duke 

marrë për bazë raste konkrete të përplasjes ballore automjet-këmbësor dhe njëherësh janë 

përdorur simulime softuerike për ndërtimin modelit.  

 

 Nga faktorët e identifikuar me ndikim në procesin e goditjes së këmbësorit, respektivisht 

gjatësinë e hedhjes së këmbësorit, për qëllime të formulimit të modelit matematik janë 

përzgjedhur vetëm ata me  ndikim më të madh si: shpejtësia e automjetit, gjatësia e 

këmbësorit, pesha e këmbësorit dhe koeficienti i fërkimit me rrugën. Mandej nga 

kombinimi i këtyre faktorëve me anë të regresionit të shumëfishtë linear është formuluar 
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modeli matematikor për caktimin e shpejtësisë së automjetit në momentin e goditjes së 

këmbësorit. 

 Formulimi i modelit matematikor në bazë të të cilit do të caktohet shpejtësia e lëvizjes së 

automjetit në çastin e goditjes së këmbësorit është qëllimi i këtij punimi.  
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II. PREZANTIMI I PROBLEMIT DHE SUBJEKTI I HULUMTIMIT   
  

2.1. MOTIVI DHE QËLLIMI I HULUMTIMIT  

 

Me rritjen e madhe të trafikut dhe koncentrimit të qarkullimit në qytete, janë paraqitur 

probleme të mëdha  ndërmjet trafikut automobilistik dhe të këmbësorëve (lëvizjeve të pa 

motorizuara). Kjo ka sjellë ashpërsimin e madh të problemit të sigurisë së këmbësorëve në 

trafik. Përveç faktorëve tjerë të cilët ndikojnë në shkaktimin e aksidenteve, shpejtësia e 

lëvizjes së automjeteve mbetet njeri prej shakatarëve më të shpeshtë.  

 Në qytete të mëdha këmbësorët nuk janë të sigurt as në sipërfaqet e dedikuara për ta. Rritja 

e numrit të fatkeqësive në trafik paraqet problem të veçantë dhe njëkohësisht nevojë imediate  

për gjetjen e mënyrave më efikase për siguri dhe komoditet të këmbësorëve. Zvogëlimi i 

impaktit negativ të qarkullimit të automjeteve në sigurinë e këmbësorëve është një nevojë 

që imponohet çdo ditë e më shumë në qytete.  

Viteve të fundit në Kosovë, në fushën e sigurisë së trafikut kanë ndodhur ndryshime të 

mëdha. Siguria në trafik vazhdon të jetë një ndër sfidat më të pa adresuara. Edhe pse kjo 

fushë vazhdon të jetë brengë e madhe për ekspertët e sigurisë së komunikacionit në mbarë 

botën, problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës janë ende të natyrës bazike. 

Numri i madh i aksidenteve, sidomos në komunikacionin rrugor që shkaktohen nga faktorë 

të ndryshëm, mund të evitohen apo të paktën të kontrollohen përmes ligjeve dhe praktikave 

të mira.   

Ky punim i doktoratës synon të vë në pah ndikimin e faktorëve të ndryshëm në caktimin e 

shpejtësisë së goditjes së këmbësorëve sipas gjatësisë së hedhjes së tyre. Duke pasur 

parasysh së shpejtësia e lëvizjes së automjeteve mbetet njeri ndër shkaktarët më të shpeshtë 

të aksidenteve, formulimi i modelit matematikor (si qëllim i këtij punimi) për caktimin e saj 

në rastin e aksidenteve me këmbësorë do te ishte një ndihmesë e madhe për ekspertet e fushës 

që merren me analiza të aksidenteve që përmes caktimit të saktë të këtij parametri, të gjejnë 

rrethanat tjera sa më të përafërta të rrjedhës teknike të aksidenteve me këmbësorë.  

Prandaj, qëllimi i këtij punimi është identifikimi i faktorëve relevant që ndikojnë në caktimin 

e shpejtësisë së automjetit në çastin e goditjes së këmbësorit sipas gjatësisë së hedhjes së 

këmbësorit si dhe formulimi i modelit matematikor për caktimin e saj. 
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2.2.  HIPOTEZA E HULUMTIMIT  

  
Punimi synon të tregojë faktorët më me ndikim në kalkulimin e shpejtësisë goditëse sipas 

gjatësisë së hedhjes së këmbësorit. Për të arritur këtë qëllim, duhet t’u japim përgjigje 

pyetjeve kërkimore si më poshtë:  

  

• Cilët nga faktorët potencial ndikojnë në gjatësinë e hedhjes së këmbësorit?   

• Cilët prej tyre janë më të rëndësishëm?   

  

Pas identifikimit të faktorëve më të rëndësishëm, është realizuar:  

  

• Testimi i konfigurimit më të përshtatshëm për secilin faktorë, përfshirë këtu edhe 

kombinimin e tyre.  

• Testimi dhe validiteti i modelit  

• Përdorimi i modelit në raste konkrete të aksidenteve.  

  

Pra, hipoteza kryesore e këtij punimi është formimi i modelit matematikor sipas metodave 

kërkimore bashkëkohore, për caktimin e shpejtësisë goditëse të automjetit në 

këmbësorë në varësi të faktorëve relevant .  

  

2.3.  SHQYRTIMI I LITERATURËS DHE TË ARRITURAT E DERITANISHME  

 

Sigurisë së trafikut në përgjithësi, e në veçanti sigurisë së këmbësorëve në vendet e 

zhvilluara  i është kushtuar rëndësi e madhe.   

Shumë referime të punimeve hulumtuese-shkencore tregojnë faktin se modelimi i 

parametrave të një ngjarje apo dukurie jep përgjigje në shumë probleme të qarkullimit rrugor 

gjatë analizimit të tyre. Krijimi i modeleve dhe përdorimi i softuerëve të ndryshëm, sot është 

një trend në zhvillim dhe mjaft i përdorur në botën e zhvilluar, e që tek ne është më pak i 

shprehur. Kjo tregon nevojën e shqyrtimeve teorike dhe praktike të tyre si dhe kontributin e 

këtyre hulumtimeve.  

Hulumtimet e fundit të realizuara nga DEKRA, HSRC (Highway Research Center) japin 

informata të shumta mbi rrezikun e përplasjes së këmbësorëve dhe impaktin e shpejtësisë së 

lëvizjes së automjeteve në këto raste. Rritja e shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve 

korrespondon me rritjen e rrezikut të cilit i ekspozohen këmbësoret gjatë kalimit të rrugës. 

Kjo është logjike sepse rruga për ndaljen e automjetit rritet dukshëm në funksion të rritjes së 

shpejtësisë së automjetit.   
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Shumica e modeleve të propozuara në literaturë për caktimin e shpejtësisë së goditjes së 

këmbësorit sipas gjatësisë së hedhjes, neglizhojnë koeficientin e fërkimit me rrugën pas 

hedhjes së këmbësorit ose përdoret i njëjti model për të gjitha llojet e automjeteve (të 

udhëtarëve apo transportuese) dhe nuk marrin për bazë të gjithë faktorët me ndikim 

njëkohësisht. Për këtë arsye një model në të cilin përfshihen të gjithë parametrat e analizuar 

nga të dhëna të aksidenteve reale është synimi i këtij punimi.  

Sipas të dhënave të Federal Highway Administrata (FHWA), rreth 6,500 këmbësorë kanë 

vdekur çdo vit si rezultat i përplasjeve nga automjetet motorike. Në disa zona urbane 

këmbësorët përbëjnë 40% deri 50 % të aksidenteve të trafikut.   

 FHWA (Federal Highway Administrata) gjithashtu ofron informacione me cilësi të lartë për 

politikat dhe programet që duhet përdorur për të arritur përmirësim të vazhdueshëm të nivelit 

të sigurisë së këmbësorëve në zona urbane.  

   

2.4.  METODAT E HULUMTIMIT  

 

Në këtë punim do të përdoren metodat sasiore për realizimin e kërkimit, respektivisht 

mbledhja e të dhënave lidhur me numrin e aksidenteve, shkaktaret, gjendjen e rrugëve, 

karakteristikat teknike të automjeteve si dhe karakteristikat e këmbësorëve pjesëmarrës në 

aksidente.  

Pavarësisht se studiuesit zakonisht sugjerojnë metodat cilësore për të kuptuar procesin e 

ndryshimit, realizimi i kërkimeve empirike të bazuara në eksperimente dhe simulime mund 

të ndihmojë gjithashtu për të ndjekur këtë çështje. Nga ana tjetër, për t’iu përgjigjur pyetjeve 

kërkimore të treguara më lart kërkohet testimi i lidhjeve ndërmjet variablave (lloji i 

ndryshimit, faktorët relevant).   

Për qëllime të hulumtimit, janë përzgjedhur rreth 15 deri 20 aksidente me këmbësorë në 

qytete të ndryshme të Kosovës, të cilat plotësojnë kushtet e hulumtimit.    

Për analizën regresive të të dhënave janë përdorur softuerët  “R” dhe SPSS, të cilët 

mundësojnë analizën statistikore të të dhënave dhe formulimin e modelit matematikor për 

caktimin e shpejtësisë së goditjes në këmbësorë sipas gjatësisë së hedhjes së këmbësorit.  

Gjithashtu, për nevoja të analizës së ndikimit të faktorëve relevant, formulimit dhe testimit 

të modelit janë përdorur softuerët “Virtual Crash” dhe “PC Crash”, të cilët mundësojnë 

realizimin e simulimeve të goditjes automjet-këmbësorë duke përdorur automjete me 

karakteristika teknike reale dhe karakteristika të ndryshme të këmbësorëve. Metoda 



  

2019  

  | 6 

 

induktive, komparative dhe ajo deduktive janë pjesë e metodave të hulumtimit në këtë 

punim.  

 

2.5.  PËRMBAJTJA E SHKURTËR E KAPITUJVE  

 

Kapitulli I – përshkrimi i gjendjes ekzistuese e sigurisë në trafik në përgjithësi, me theks të 

veçantë të sigurisë së këmbësorëve.  

  

Kapitulli II - në këtë kapitull është përfshirë përmbajtja e shkurtër e propozimit të 

doktoratës, përfshirë këtu qëllimin e hulumtimit, hipotezën e hulumtimit, të arriturat e 

deritanishme dhe metodat të cilat janë përdorur për hulumtim . 

 

Kapitulli III - përfshinë të dhëna lidhur me aksidentet e trafikut me këmbësorë në Kosovë, 

të dhëna mbi aksidentet në përgjithësi dhe aksidentet me këmbësorë përgjatë viteve 

(aksidentet me lëndime, aksidentet me fatalitet), analizën e shkaqeve të aksidenteve me 

këmbësorë. Masat preventive për evitimin e aksidenteve në përgjithësi.  

  

Kapitulli IV - në këtë kapitull është përshkruar metodologjia e mbledhjes së të dhënave. 

Janë analizuar karakteristikat gjeometrike të pjesës së përparme të automjeteve të përfshira 

në hulumtim. Është bërë klasifikimi i automjeteve varësisht nga parametrat gjeometrik të 

pjesës së përparme ballore. Janë paraqitur të dhëna lidhur me karakteristikat e këmbësorëve 

të përfshirë në hulumtim.  

  

Kapitulli V - në këtë kapitull janë analizuar të arriturat nga hulumtimet dhe   modelet 

ekzistuese të autorëve të ndryshëm lidhur me sigurinë e këmbësorëve dhe caktimin e 

shpejtësisë së goditjes së automjetit në këmbësor. Referime të publikimeve shkencore 

hulumtuese.  

  

Kapitulli VI - në këtë kapitull janë përshkruar faktorët e ndryshëm të cilët ndërlidhen me 

aksidentet e këmbësorëve, ndikimi i të cilëve mund të jetë i rëndësishëm për formulimin e 

modelit. Është përshkruar metodologjia e përdorur gjatë survejimit (vëzhgimit).Simulimet 

softuerike të realizuara me softuerët “V.Crash” dhe “PC Crash”. Janë identifikuar   faktorët 

relevant ndikues në formulimin e modelit për caktimin e  shpejtësisë së  goditjes së 

këmbësorit sipas gjatësisë së hedhjes së tij.  
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Kapitulli VII – Modeli i përgjithshëm i  analizës regresive. Regresioni i thjeshtë dhe  

shumëfishtë. Testi “t”. Testi “F”. Koeficienti i përcaktueshmërisë së shumëfishtë. 

 

Kapitulli VIII – Aplikimi i regresionit të shumëfishtë linear në formulimin e modelit 

matematikor për llogaritjen e shpejtësisë së automjetit në momentin e goditjes së këmbësorit 

në funksion të parametrave relevant. 

  

Kapitulli IX – Në kuadër të këtij kapitulli është bërë testimi i modelit në raste konkrete të 

aksidenteve në praktikë. Gjithashtu të dhënat nga rastet e hulumtuara të aksidenteve, 

gjegjësisht dëmtimet e shkaktuara në automjete si pasojë e goditjes së këmbësorit dhe 

gjatësitë e hedhjes së këmbësorëve në kushtet reale nga këto raste janë krahasuar me rrjedhën 

teknike të aksidenteve në simulimet softuerike.  

  

Kapitulli X – Në kuadër të këtij kapitulli janë nxjerrë konkluzionet dhe rekomandimet lidhur 

me hulumtimin.  

  

2.6.  REZULTATET E PRITURA TË PUNIMIT  

 

Teorike: Identifikimi i faktorëve ndikues dhe formulimi i modelit matematikor për caktimin 

e shpejtësisë së goditjes automjet-këmbësorë sipas gjatësisë së hedhjes së këmbësorit.  

  

Metodologjike: ky model do të jetë i arsyeshëm dhe praktik për përdorim, sepse merr në 

konsideratë metodat bashkëkohore të hulumtimit, të cilat mundësojnë caktimin e shpejtësisë 

së automjetit varësisht nga faktorët relevant dhe mbështetet në survejime dhe analiza 

konkrete të aksidenteve.  

  

Praktike: Ky model mund të shfrytëzohet në raste konkrete në praktikë për zgjidhjen e 

problemeve të lidhura me sigurinë e këmbësorëve dhe do tu shërbejë ekspertëve të fushës që 

merren me analiza të aksidenteve që përmes caktimit sa më të saktë të shpejtësisë dhe 

përdorimit të modelit adekuat, të gjejnë rrethanat më të përafërta të rrjedhës teknike të 

aksidentit.  

Rezultatet e fituara në këtë punim, përmes softuerit “V.Crash” dhe “PC Crash”, do të 

paraqesin   udhë rrëfim për inxhinierët e komunikacionit gjatë ekspertimit  dhe   zgjidhjes së 

problemeve të sigurisë së këmbësorëve. 
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III. TË DHËNAT E AKSIDENTEVE TË TRAFIKUT   

  

3.1. TË DHËNAT E AKSIDENTEVE NË KOSOVË  

  

Siguria në trafik vazhdon të jetë një ndër sfidat më të pa adresuara në Kosovë. Edhe pse kjo 

fushë vazhdon të jetë brengë e madhe për ekspertët e sigurisë së komunikacionit në mbarë 

botën, problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e Kosovës janë ende të natyrës bazike. 

Numri i madh i të vdekurve dhe i personave të lënduar rëndë në aksidente të trafikut rrugor, 

si dhe kostoja e lartë e trajtimit të lëndimeve dhe dëmeve materiale për buxhetin e shtetit 

janë sfidat e vazhdueshme që karakterizojnë sigurinë në trafikun rrugor në Republikën e 

Kosovës. Aksidentet e tilla me përmasa shqetësuese, përveç humbjes së jetëve dhe dëmeve 

materiale, rrisin edhe pasigurinë e pjesëmarrësve në komunikacionin rrugor.  

Bazuar në statistikat e Ministrisë së Infrastrukturës përgjatë viteve 2014, 2015 dhe 2016 

(tabelat 3.1, 3.2 dhe 3.3.), gjatë vitit 2016 janë evidentuar 18541 aksidente, dhe në raport me 

vitin paraprak 2015 është shënuar një ngritje për 4.4%. Është e rëndësishme të theksohet se 

aksidentet fatale kanë shënuar rënie për 15.38%, ndërsa ngritje kanë shënuar aksidentet me 

lëndime për 16.21% dhe me dëme materiale për 10.47%. Nga ky numër i aksidenteve, 110 

persona kanë humbur jetën, që  në raport me vitin 2015 shënon një rënie për 14.73%. Ndërsa 

numri i personave të lënduar në trafikun rrugor ka shënuar ngritje për 12.54 %.   

Tabela 3.1. Statistika1 të aksidenteve për vitin 2014  

1. Klasifikimet  TOTAL  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  

1.1 Aksidentet fatale  109 
 

8 10 13 10 3 10 13 9 4 12 10 

1.1.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

109 7 8 10 13 10 3 10 13 9 4 12 10 

1.2. Aksidentet me 
lëndime  

4871 325 293 371 414 391 403 481 558 394 420 396 425 

1.2.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

4826 324 292 368 407 387 398 479 555 392 417 391 416 

1.3. Aksidentet me dëme 
materiale  

10319 803 654 814 867 737 748 1120 1275 807 792 696 1006 

1.3.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

9889 770 611 772 833 705 712 1069 1251 783 745 667 971 

1.4 . Aksidentet godit dhe 
ik  

974 90 73 80 65 68 55 116 115 78 78 74 82 

TOTAL  16273 1225 1028 1275 1359 1206 1209 1727 1961 1288 1294 1178 1523 

2. Viktimat   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

2.1. Totali i personave të 
vdekur  

124 7 9 11 17 14 3 11 15 10 4 13 10 

2.1.1. Të rritur  (19 - …..)  109 7 9 10 13 12 3 9 13 9 3 12 9 

2.1.1.1. Vozitës  47 2 3 2 7 7 2 7 6 5 1 5 0 

2.1.1.2. Pasagjer  32 2 3 2 2 4 0 2 5 3 2 3 4 

2.1.1.3. Këmbësorë  30 3 3 6 4 1 1 0 2 1 0 4 5 

2.1.2. Të rinjtë  (13-18)  7 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 
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2.1.2.1. Vozitës  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2. Pasagjer  4 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

2.1.2.3. Këmbësorë  2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2.1.3. Fëmijë  (0-12)  8 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 

2.1.3.2. Pasagjer  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3. Këmbësorë  7 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 

2.2 Totali i personave te 
lënduar  

9702 691 573 679 817 769 766 1014 1214 774 806 765 834 

2.2.1. Te Rritur  (19 - 
…..)  

8334 623 503 594 717 645 664 866 1027 658 662 672 703 

2.2.1.1. Vozitës  3617 246 222 272 316 282 292 365 428 292 322 301 279 

2.2.1.2. Pasagjer  3977 308 237 263 326 302 316 441 529 309 286 316 344 

2.2.1.3. Këmbësorë  740 69 44 59 75 61 56 60 70 57 54 55 80 

2.2.2. Të rinjtë  (13-18)  585 36 39 30 49 48 32 55 78 53 58 38 69 

2.2.2.1. Vozitës  54 1 5 4 2 7 5 6 9 4 1 3 7 

2.2.2.2. Pasagjer  382 25 20 20 30 32 18 43 60 36 37 25 36 

2.2.2.3. Këmbësorë  149 10 14 6 17 9 9 6 9 13 20 10 26 

2.2.3. Fëmijë  (0-12)  783 32 31 55 51 76 70 93 109 63 86 55 62 

2.2.3.2. Pasagjer  456 17 19 26 30 39 28 57 76 24 56 36 48 

2.2.3.3. Këmbësorë  327 15 12 29 21 37 42 36 33 39 30 19 14 

2.3. Totali i viktimave  698 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.1. Vozitës  249 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.2. Pasagjer  352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3. Këmbësorë  97 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Faktorët kontribues   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

10.1 Faktori njeri 
(Shofer)  

16228 1221 1026 1273 1358 1196 1205 1726 1954 1287 1290 1174 1518 

10.1.1. Drejtimi nën 
ndikimin e alkoolit/drogës  

136 6 13 13 21 6 11 14 11 9 8 15 9 

10.1.2. Tejkalim i 
shpejtësisë së kufizuar  

522 36 31 39 34 66 23 55 77 42 50 40 29 

10.1.3. Manipulimi i 
pasigurt me automjet  4132 267 235 315 326 282 332 462 555 330 346 277 405 

10.1.4. Mos respektimi i 
përparësisë së kalimit  

764 52 51 71 74 38 53 66 103 81 65 51 59 

10.1.5. Parking i pa 
rregullt  

37 4 1 4 4 3 2 3 5 6 3 1 1 

10.1.6. Dalja/Hyrja nga 
parkingu  

461 35 19 22 52 49 31 59 56 36 34 32 36 

10.1.7. Radhitje e pa 
rregullt  

943 72 69 72 81 69 53 97 113 75 73 74 95 

10.1.8. Anashkalim/ 
Tejkalim i pa rregullt  

669 31 38 40 51 39 59 94 89 58 65 60 45 

10.1.9. Mos respektimi i 
shenjave 365 33 21 35 29 13 33 24 46 32 32 33 34 

10.1.10. Gjendja 
shëndetësore   

8 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 

10.1.11. Ngasja e 
automjetit ne anën e 
gabuar  

116 7 3 5 4 42 6 3 11 14 10 10 1 

10.1.12. Mos përshtatja e 
shpejtësisë ndaj 
kushteve të rrugës  

1760 179 112 135 166 74 117 140 180 143 129 122 263 

10.1.13. Dalja nga rruga  121 5 6 11 8 6 4 19 18 9 11 13 11 

10.1.14. Mbingarkesa-
ngarkesa e pa rregullt në 
automjet  

90 1 2 2 2 65 1 4 4 0 2 6 1 

10.1.15. Mos mbajtja e 
distancës  

2525 177 184 203 206 135 176 289 321 193 204 187 250 

10.1.16. Ngadalësimi-
frenimi i vrullshëm  

56 0 0 4 5 16 4 6 9 2 3 1 6 

10.1.17. Kthim-rrotullimi 
lëvizja mbrapa  

1078 87 69 91 95 85 91 110 115 83 98 71 83 

10.1.18. Kyçje e pasigurt 
në rruge  

1051 91 83 105 91 81 99 91 99 77 65 75 94 

10.1.19. Kalimi i rrugës 
në vendkalim për 
këmbësorë  

73 7 4 6 10 2 9 7 6 6 1 3 12 

10.1.20. Mos posedimi i 
patentë shoferit   

15 0 0 1 0 3 0 3 2 1 1 3 1 

10.1.21. Të tjera  1306 130 85 98 99 121 98 180 134 89 89 100 83 

11. Tipi i Aksidentit   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

11.1. Aksident me një 
automjet  

1632 142 94 120 121 217 98 179 218 109 98 106 130 

11.2. Automjet-Automjet  11288 866 752 879 927 685 815 1219 1410 892 912 829 1102 

11.3. Automjet-Tren  10 0 2 2 0 3 0 0 0 2 0 1 0 

11.4. Automjet-Biçikletë  225 6 7 14 18 51 21 26 30 13 19 10 10 

11.5. Automjet-
Këmbësorë  

1038 85 63 87 103 59 93 80 91 97 92 78 110 
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11.6. Automjet-Autobus-
Kombibus  

447 38 18 34 38 43 30 39 36 39 45 34 53 

11.7. Automjet-Kamion  683 38 32 51 71 48 71 66 73 64 56 58 55 

11.8. Automjet-Traktor  135 1 6 8 5 7 12 22 16 14 19 17 8 

11.9. Automjet-Qerre 
tërheqëse  

9 1 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 

11.10. Automjet-
motoçikletë  

165 2 8 21 17 12 21 26 16 16 16 10 0 

11.11. Automjet-kafshë  65 4 1 1 6 13 6 9 8 6 5 5 1 

11.12. Të Tjera  796 42 44 56 53 280 40 61 63 41 32 30 54 

TOTAL  16493 1225 1028 1275 1359 1421 1209 1727 1961 1293 1294 1178 1523 

  

Tabela 3.2. Statistika2  të aksidentevepër vitin 2015  
  

1. Klasifikimet  TOTAL  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  Nëntor  Dhjetor  

1.1. Aksidentet fatale  117 4 5 8 12 8 6 8 10 21 14 12 9 

1.1.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

117 4 5 8 12 8 6 8 10 21 14 12 9 

1.1.2. Të përfshira 
veturat e PK-së  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Të përfshira 
veturat e UNMIK-ut   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. Të përfshira 
veturat e UN-it  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. Të përfshira 
veturat e KFOR-it  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Aksidentet me 
lëndime  

5275 322 305 357 356 365 434 623 622 472 462 488 469 

1.2.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

5223 317 300 354 352 364 425 615 620 465 457 486 468 

1.2.2. Të përfshira 
veturat e PK-së  

29 2 3 1 1 0 7 3 1 5 4 1 1 

1.2.3. Të përfshira 
veturat e UNMIK-ut  

4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

1.2.4. Të përfshira 
veturat e UN-it  

3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

1.2.5. Të përfshira 
veturat e KFOR-it  

16 3 2 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 

1.3. Aksidentet me 
dëme materiale  

11145 895 700 758 797 749 785 1274 1362 863 924 879 1159 

1.3.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

10809 867 675 734 777 726 755 1247 1323 835 890 854 1126 

1.3.2. Të përfshira 
veturat e PK-së  

206 18 13 15 14 14 21 23 24 16 20 11 17 

1.3.3. Të përfshira 
veturat e UNMIK-ut  

52 2 4 3 3 2 3 2 7 6 5 8 7 

1.3.4. Të përfshira 
veturat e UN-it  

13 4 1 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 

1.3.5. Të përfshira 
veturat e KFOR-it  

65 4 7 4 3 6 5 2 8 6 7 5 8 

1.4 . Aksidentet Godit 
dhe ik  

1185 73 75 88 85 102 88 121 114 113 105 95 126 

TOTAL  17722 1294 1085 1211 1250 1224 1313 2026 2108 1469 1505 1474 1763 

2. Viktimat   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

2.1 Totali i personave të 
vdekur  

129 6 6 8 12 8 8 9 12 23 16 12 9 

2.1.1. Të rritur  (19 - …..)  113 6 6 7 8 7 7 9 10 20 12 12 9 

2.1.1.1. Vozitës  47 2 0 2 6 3 4 5 6 8 4 5 2 

2.1.1.2. Pasagjer  27 1 3 1 1 1 2 3 2 6 4 2 1 

2.1.1.3. Këmbësorë  39 3 3 4 1 3 1 1 2 6 4 5 6 

2.1.2. Të rinjtë  (13-18)  6 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 

2.1.2.1. Vozitës  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2. Pasagjer  3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

2.1.2.3. Këmbësorë  2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

2.1.3. Fëmijë  (0-12)  10 0 0 0 4 0 1 0 2 1 2 0 0 

2.1.3.2. Pasagjer  3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

2.1.3.3. Këmbësorë  7 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 

2.2. Totali i personave 
të lënduar  

10671 690 619 685 668 687 858 1386 1285 938 913 977 965 

2.2.1. Të rritur  (19 - …..)  9240 611 536 612 584 578 746 1193 1072 828 782 847 851 
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2.2.1.1. Vozitës  4043 243 232 261 257 256 327 511 467 372 350 386 381 

2.2.1.2. Pasagjer  4477 298 263 289 262 264 371 619 530 400 371 392 418 

2.2.1.3. Këmbësorë  720 70 41 62 65 58 48 63 75 56 61 69 52 

2.2.2. Të rinjtë  (13-18)  525 24 33 24 31 42 40 84 80 42 42 44 39 

2.2.2.1. Vozitës  56 2 4 1 2 8 7 7 13 4 4 1 3 

2.2.2.2. Pasagjer  343 11 17 17 16 18 21 65 52 34 28 33 31 

2.2.2.3. Këmbësorë  126 11 12 6 13 16 12 12 15 4 10 10 5 

2.2.3. Fëmijë  (0-12)  906 55 50 49 53 67 72 109 133 68 89 86 75 

2.2.3.2. Pasagjer  576 37 30 26 28 42 43 76 87 34 60 59 54 

2.2.3.3. Këmbësorë  330 18 20 23 25 25 29 33 46 34 29 27 21 

2.3. Totali i viktimave  10800 696 625 693 680 695 866 1395 1297 961 929 989 974 

2.3.1. Vozitës  4147 247 236 264 265 268 338 523 486 384 358 392 386 

3.2. Pasagjer  5429 347 313 333 309 325 437 763 672 475 465 486 504 

2.3.3. Këmbësorë  1224 102 76 96 106 102 91 109 139 102 106 111 84 

6. Pjesa e rrugës   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

6.1. Rruga e drejtë  12197 907 740 830 871 879 895 1359 1482 1008 1030 1016 1180 

6.2. Kthesë  2209 163 142 137 145 134 165 259 243 191 179 190 261 

6.3. Rreth-rrotullim  712 37 42 58 54 45 59 79 81 40 75 70 72 

6.4. Udhëkryq  1474 107 90 95 113 86 128 164 165 137 129 111 149 

6.5 .Urë  27 2 4 1 1 1 1 4 2 1 3 3 4 

6.6. Hekurudhë  9 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 

6.7 .Tunel   0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 

6.8 . Të tjera  1088 77 66 90 64 78 65 156 135 92 88 83 94 

TOTAL  17722 1294 1085 1211 1250 1224 1313 2026 2108 1469 1505 1474 1763 

Tiparet e rrugës   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

7.1. Asfalt  17415 1268 1068 1195 1233 1199 1301 1980 2057 1448 1486 1456 1724 

7.2. Zhavorr  82 2 7 3 9 5 5 10 17 5 4 9 6 

7.3. Tokë  14 0 0 0 2 4 1 1 1 0 2 1 2 

7.4. Të Tjera  211 24 10 13 6 16 6 35 33 16 13 8 31 

TOTAL  17722 1294 1085 1211 1250 1224 1313 2026 2108 1469 1505 1474 1763 

Kushtet sipërfaqësore 
të rrugës  

 Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

8.1.  E terur (e Thatë)  14146 416 691 806 1054 1146 1193 1981 2004 1350 1178 1239 1088 

8.2 . E lagur 2531 383 257 298 158 48 107 16 57 88 301 177 641 

8.3. E rrëshqitshme (me 
baltë  ose vajra)  

24 5 8 1 5 1 0 0 0 2 0 2 0 

8.4. Me borë  403 228 51 71 12 0 0 0 0 0 0 40 1 

8.5. Me akull  281 230 38 3 3 0 0 0 0 0 0 1 6 

8.6 . Rruga e dëmtuar     3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

8.7. Të tjera  334 32 38 32 18 29 13 29 47 29 25 15 27 

TOTAL  17722 1294 1085 1211 1250 1224 1313 2026 2108 1469 1505 1474 1763 

9. Kushtet klimatike   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

9.1. E kthjellët  13871 521 686 816 1031 1137 1167 1980 2005 1301 1154 1205 868 

9.2. E vrenjtur  1309 267 151 151 83 35 42 7 20 76 150 95 232 

9.3. Me mjegull  625 8 2 2 1 0 1 0 3 1 0 2 605 

9.4. Me shi  926 94 116 90 86 29 88 12 40 56 185 96 34 

9.5 . Me dëborë  691 372 88 132 36 0 0 0 0 0 0 60 3 

9.6. Të tjera  300 32 42 20 13 23 15 27 40 35 16 16 21 

TOTAL  17722 1294 1085 1211 1250 1224 1313 2026 2108 1469 1505 1474 1763 

10 Faktorët kontribues   Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total 

10.1. Faktori njeri 
(shofer)  

17661 1285 1081 1207 1240 1220 1312 2020 2101 1466 1504 1466 1759 

10.1.1. Drejtimi nën 
ndikimin e alkoolit/drogës  

115 7 6 9 12 12 7 12 12 9 13 9 7 

10.1.2. Tejkalim i 
shpejtësisë së kufizuar  

397 15 30 27 26 31 34 54 52 30 25 35 38 
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10.1.3. Manipulimi i 
pasigurt me automjet 3568 303 196 249 244 260 278 367 465 305 290 304 307 

10.1.4. Mos respektimi i 
përparësisë së kalimit  

740 44 38 62 63 48 43 74 99 62 61 80 66 

10.1.5. Parkim i pa 
rregullt  

68 1 4 6 4 2 2 14 10 13 4 4 4 

10.1.6. Dalja/Hyrja nga 
Parkingu  

503 30 36 36 36 36 35 55 80 36 45 30 48 

10.1.7. Radhitje e pa 
rregullt  

1271 67 64 90 82 85 89 138 162 88 150 122 134 

10.1.8. Anashkalim/ 
Tejkalim i pa rregullt  

878 51 41 51 65 65 64 129 104 79 75 67 87 

10.1.9. Mos respektimi i 
shenjave të 

komunikacionit  

414 20 18 28 27 23 37 44 59 45 42 35 36 

10.1.10. Gjendja 
shëndetësore -  

(sëmundja-lodhja)  

6 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

10.1.11. Ngasja e 
automjetit në anën e 
gabuar  

65 6 6 7 8 4 7 7 8 0 5 5 2 

10.1.12. Mos përshtatja e 
shpejtësisë ndaj 
kushteve të rrugës 

2344 302 176 150 148 132 149 236 223 184 168 181 295 

10.1.13 .Dalja nga rruga  117 7 3 2 10 2 6 20 18 17 18 8 6 

10.1.14. Mbingarkesa-
ngarkesa e pa rregullt në 
automjet  

40 1 2 4 0 6 3 4 8 1 3 6 2 

10.1.15. Mos mbajtja e 
distancës  

3062 200 182 210 185 193 241 358 367 259 286 265 316 

10.1.16. Ngadalësimi-
frenimi i  vrullshëm  

54 0 3 0 4 7 3 13 5 13 2 2 2 

10.1.17. Kthim-rrotullimi 
lëvizja mbrapa  

1085 67 61 78 88 85 76 153 114 86 88 96 93 

10.1.18. Kyçje e pasigurt 
në rruge  

1290 77 96 85 104 96 102 159 141 109 98 88 135 

10.1.19 .Kalimi i rrugës 
në vendkalim  

30 3 1 1 4 5 1 5 3 0 4 0 3 

10.1.20. Mos posedimi i 
patentë shoferit   

16 0 0 0 2 4 2 3 2 0 0 2 1 

10.1.21. Të tjera  1598 84 117 111 128 123 133 174 169 129 127 127 176 

10.2 Faktori njeri 
(këmbësorë)  

7 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 

10.2.1. Alkooli droga  2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

10.2.2. Mos respektimi i 
shenjave të 
komunikacionit  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.2.3. Mos kalimi në 
vendkalim për 
këmbësorë  

2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

10.2.4. Dalja papritmas 
në rrugë  

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10.2.5. Të tjera  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3. Gjendja teknike e 
automjetit  

14210 2498 2349 2162 3 1771 1562 1302 1010 787 524 242 0 

10.3.1. Sistemi i frenimit  60 12 11 10 0 7 5 5 3 3 3 1 0 

10.3.2. Sistemi i drejtimit  1228 236 226 213 0 165 136 98 68 48 27 11 0 

10.3.3. Sistemi i 
sinjalizimit   

5185 949 888 804 1 637 553 465 356 273 183 76 0 

10.3.4. Pneumatikët  2415 399 378 337 2 295 275 230 185 151 100 63 0 

10.3.5. viti i prodhimit 
(vjetërsia)  

4537 777 724 680 0 561 503 428 337 266 179 82 0 

10.3.6. Të tjera  785 125 122 118 0 106 90 76 61 46 32 9 0 

10.4. Infrastruktura 
rrugore si faktor  

96365 
1718

9 
16067 14808 2 

1219
9 

10820 8692 6489 4925 3354 1820 0 

10.4.1. Mungesa e 
sinjalizimeve  

1007 187 186 181 0 154 127 89 51 20 9 3 0 

10.4.2. Rruga e dëmtuar 
(gropa/gunga)  

567 91 87 82 0 69 67 54 47 36 25 9 0 

10.4.3. Pengesat në 
rrugë  

2623 485 453 415 2 320 283 230 180 127 83 45 0 
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10.4.4. Të tjera  92168 
1642

6 
15341 14130 0 

1165
6 

10343 8319 6211 4742 3237 1763 0 

10.5. Faktorët klimatik  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.5.1. Diell  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.5.2. Shi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.5.3. Breshër  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.5.4. Akull  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.5.5. Dëborë  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.5.6. Mjegull  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.6 Faktorët tjerë të 
mundshëm  

3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.6.1. Dalja e kafshës 
në rrugë  

2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.6.2. Punimet në rrugë  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.6.3. Të tjera  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  17721 1294 1085 1211 1250 1224 1313 2026 2108 1469 1505 1473 1763 

11. Tipi i Aksidentit   total total total total total total total total total total total total 

11.1. Aksident me një 
automjet  

1536 129 127 115 90 106 89 194 146 118 134 126 162 

11.2. Automjet - Automjet  12715 967 771 861 898 852 949 1465 1575 1031 1041 1004 1301 

11.3. Automjet-Tren  13 1 1 1 3 0 2 0 2 0 0 2 1 

11.4. Automjet-Biçikletë  240 4 10 13 26 22 29 38 30 20 21 16 11 

11.5. Automjet-
Këmbësorë  

1031 82 61 84 87 80 84 88 109 83 90 107 76 

11.6. Automjet-Autobus-
Kombibus  

438 39 21 41 17 25 20 45 45 34 51 37 63 

11.7. Automjet-Kamion  815 38 53 44 55 64 58 75 91 71 87 97 82 

11.8. Automjet-Traktor  127 2 3 4 8 4 16 14 15 15 14 23 9 

11.9. Automjet-Qerre 
tërheqëse  

11 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 

11.10. Automjet-
motoçikletë  

190 3 1 5 13 14 27 38 38 31 11 6 3 

11.11. Automjet-kafshë  92 1 4 5 5 8 2 13 7 11 11 16 9 

11.12. Të tjera  511 26 32 38 47 48 37 53 50 53 44 38 45 

TOTAL  17719 1293 1085 1211 1250 1224 1313 2024 2108 1469 1505 1474 1763 

  

Tabela 3.3. Statistika3  të aksidentevepër vitin 2016  

1. Klasifikimet  TOTAL  Janar  Shkurt  Mars  Prill  Maj  Qershor  Korrik  Gusht  Shtator  Tetor  
Nento

r  
Dhjetor  

1.1. Aksidentet Fatale  99 7 9 6 7 7 10 9 10 8 9 7 10 

1.1.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

99 7 9 6 7 7 10 9 10 8 9 7 10 

1.1.2. Të përfshira 
veturat e PK-së  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Të përfshira 
veturat e UNMIK-ut   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. Të përfshira 
veturat e UN-it  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. Të përfshira 
veturat e KFOR-it  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Aksidentet me 
Lëndime  

6130 390 357 438 537 567 492 637 790 553 470 420 479 

1.2.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

6088 384 354 434 531 564 489 633 788 551 469 415 476 

1.2.2. Të përfshira 
veturat e PK-së  

28 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 4 1 

.2.3. Të përfshira veturat 
e UNMIK-ut  

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

1.2.4. Të përfshira 
veturat e UN-it  

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. Të përfshira 
veturat e KFOR-it  

11 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 

1.3. Aksidentet me dëme 
materiale  

12312 1002 678 923 941 1009 905 1382 1663 944 902 881 1082 

1.3.1. Të përfshira vetëm 
vetura civile  

11960 967 660 899 904 983 874 1354 1630 914 883 844 1048 

 
3 Statistika nga Ministria e Infrastrukturës së Kosovës 
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1.3.2. Të përfshira 
veturat e PK-së 

244 27 13 17 26 18 23 19 28 17 10 25 21 

1.3.3. Të përfshira 
veturat e UNMIK-ut  

52 4 0 4 5 2 1 7 2 6 5 8 8 

1.3.4. Të përfshira 
veturat e UN-it  

5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

1.3.5. Të përfshira 
veturat e KFOR-it  

51 4 5 2 6 5 7 2 3 6 3 4 4 

1.4  Aksidentet godit dhe 
ik  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  18541 1399 1044 1367 1485 1583 1407 2028 2463 1505 1381 1308 1571 

2. Viktimat  TOTAL Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor 
Nento

r 
Dhjetor 

2.1 Totali i personave 
te vdekur  

110 9 9 7 7 7 11 9 12 10 11 8 10 

2.1.1. Te rritur  (19 - …..)  99 8 8 7 6 5 10 9 10 10 10 6 10 

2.1.1.1. Vozitës  45 6 4 3 4 2 3 3 6 3 4 2 5 

2.1.1.2. Pasagjer  35 2 2 4 1 3 4 4 2 5 3 2 3 

2.1.1.3. Këmbësorë  19 0 2 0 1 0 3 2 2 2 3 2 2 

2.1.2. Të rinjtë  (13-18)  3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

2.1.2.1. Vozitës  2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2. Pasagjer  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

2.1.2.3. Këmbësorë  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. Fëmijë  (0-12)  8 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 

2.1.3.2. Pasagjer  2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

2.1.3.3. Këmbësorë  6 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

2.2 Totali i personave të 
lënduar  

12009 794 705 853 977 1087 973 1381 1522 1043 917 807 950 

2.2.1. Të rritur  (19 - …..)  10123 682 602 728 821 886 782 1172 1297 872 785 698 798 

2.2.1.1. Vozitës  4690 295 261 323 401 415 378 514 627 420 383 318 355 

2.2.1.2. Pasagjer  4712 329 287 338 367 411 364 591 599 384 355 315 372 

2.2.1.3. Këmbësorë  721 58 54 67 53 60 40 67 71 68 47 65 71 

2.2.2. Të rinjtë  (13-18)  776 41 38 47 62 83 72 89 111 63 64 46 60 

2.2.2.1. Vozitës  96 2 1 4 8 7 15 18 12 13 7 4 5 

2.2.2.2. Pasagjer  517 33 22 30 39 47 44 65 86 36 41 29 45 

2.2.2.3. Këmbësorë  163 6 15 13 15 29 13 6 13 14 16 13 10 

2.2.3. Fëmijë  (0-12)  1110 71 65 78 94 118 119 120 114 108 68 63 92 

2.2.3.2. Pasagjer  736 56 43 50 55 76 73 86 84 76 43 30 64 

2.2.3.3. Këmbësorë  374 15 22 28 39 42 46 34 30 32 25 33 28 

2.3. Totali i viktimave  12119 803 714 860 984 1094 984 1390 1534 1053 928 815 960 

2.3.1. Vozitës  4833 303 266 330 414 425 396 535 645 436 394 324 365 

2.3.2. Pasagjer  6003 420 354 422 462 537 485 746 772 501 443 377 484 

2.3.3. Këmbësorë  1283 80 94 108 108 132 103 109 117 116 91 114 111 

6. Pjesa e rrugës  TOTAL Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor 
Nënto

r 
Dhjetor 

6.1 Rruga e drejtë  12515 973 721 903 952 1034 961 1439 1608 1002 938 885 1099 

6.2 Kthesë  2232 184 126 162 171 182 159 232 307 188 170 174 177 

6.3 Rreth-rrotullim  879 59 47 64 74 75 50 55 148 73 78 74 82 

6.4 Udhëkryq  1736 111 81 145 147 184 150 157 248 157 113 107 136 

6.5 Urë  37 4 2 1 5 5 1 3 11 1 1 1 2 

6.6 Hekurudhë  9 2 0 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 

6.7 Tunel  3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

6.8  Të tjera  1130 66 67 91 135 103 85 140 137 84 81 66 75 

TOTAL  18541 1399 1044 1367 1485 1583 1407 2028 2463 1505 1381 1308 1571 

7. Tiparet e rrugës  TOTAL Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik  Gusht  Shtator Tetor 
Nento

r 
Dhjetor 

7.1 Asfalt  18325 1380 1034 1358 1470 1568 1391 1998 2427 1481 1370 1291 1557 

7.2 Zhavorr  64 1 1 2 5 4 3 5 12 14 3 8 6 

7.3 Tokë  23 1 4 0 0 0 3 7 1 1 4 2 0 

7.4 Të tjera  129 17 5 7 10 11 10 18 23 9 4 7 8 

TOTAL  18541 1399 1044 1367 1485 1583 1407 2028 2463 1505 1381 1308 1571 

8.Kushtet Sipërfaqësore 
të rrugës  

TOTAL Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor 
Nento

r 
Dhjetor 

8.1.  E terur (e thatë)  14885 548 826 1029 1328 1179 1313 1938 2322 1292 1061 844 1205 

8.2. E lagur 2989 472 212 321 138 394 68 60 104 196 305 420 299 
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8.3. E rrëshqitshme (me 
baltë ose vajra)  

27 3 1 2 0 0 11 0 0 0 2 4 4 

8.4. Me dëborë  249 200 1 1 5 0 1 0 0 0 0 20 21 

8.5. Me akull  195 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 

8.6. Rruga e dëmtuar 
(gropa /gunga)  

5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

8.7. Të tjera  191 18 4 14 14 10 13 30 37 17 13 8 13 

TOTAL  18541 1399 1044 1367 1485 1583 1407 2028 2463 1505 1381 1308 1571 

9. Kushtet klimatike  TOTAL Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor 
Nënto

r 
Dhjetor 

9.1. E kthjellët  14395 604 786 969 1289 1111 1286 1924 2298 1253 982 753 1140 

9.2. E vrenjtur  1679 260 111 127 80 208 48 31 72 56 160 241 285 

9.3. Me mjegull  105 34 0 1 0 0 0 0 1 0 18 25 26 

9.4. Me shi  1705 136 131 256 104 253 59 47 52 177 206 243 41 

9.5. Me dëborë  452 342 10 1 0 0 1 0 0 0 0 37 61 

9.6. Të tjera  204 23 6 13 12 11 13 26 40 19 15 9 17 

TOTAL  18540 1399 1044 1367 1485 1583 1407 2028 2463 1505 1381 1308 1570 

10. Faktorët kontribues  TOTAL Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor 
Nento

r 
Dhjetor 

10.1. Faktori njeri 
(shofer)  

18483 1387 1040 1363 1482 1581 1400 2022 2458 1502 1376 1308 1564 

10.1.1. Drejtimi nën 
ndikimin e 
alkoolit/drogës  

111 14 5 6 11 7 7 14 15 8 7 8 9 

10.1.2. Tejkalim i 
shpejtësisë së kufizuar  

416 23 22 30 32 28 41 48 79 45 20 15 33 

10.1.3. Manipulimi i 
pasigurt me automjet  
(pakujdesia)  

4265 224 214 288 354 386 369 478 590 381 331 299 351 

10.1.4. Mos respektimi i 
përparësisë së kalimit  

796 64 50 57 73 71 52 87 112 61 53 62 54 

10.1.5. Parkim i pa 
rregullt  

83 3 3 5 10 4 4 14 6 8 10 3 13 

10.1.6 Dalja/Hyrja nga 
parkingu  

508 49 31 37 35 32 39 55 69 41 43 30 47 

10.1.7 Radhitje e pa 
rregullt  

1198 83 72 90 80 106 76 136 163 98 86 95 113 

10.1.8. Anashkalim/ 
Tejkalim i pa rregullt  

879 68 53 55 69 71 64 99 115 89 70 49 77 

10.1.9. Mos respektimi i 
shenjave të  
komunikacionit  

413 26 22 33 31 28 43 47 56 30 31 36 30 

10.1.10. Gjendja 
shëndetësore - 
(sëmundja- lodhja)  

8 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 2 

10.1.11. Ngasja e 
automjetit në anën e 
gabuar  

87 13 5 6 2 12 5 9 10 7 9 4 5 

10.1.12. Mos përshtatja 
e shpejtësisë ndaj 
kushteve 

2490 326 120 191 209 213 157 238 283 162 163 208 220 

10.1.13. Dalja nga rruga  77 11 5 4 3 6 7 8 11 5 8 5 4 

10.1.14 Mbingarkesa-
ngarkesa e pa rregullt në 
automjet  

34 1 2 1 2 0 5 3 9 2 4 3 2 

10.1.15. Mos mbajtja e 
distancës  

3069 197 184 206 241 232 216 362 448 251 267 209 256 

10.1.16. Ngadalësimi-
frenimi i  vrullshëm  

20 3 0 1 1 3 0 1 4 1 3 1 2 

10.1.17 Kthim-rrotullimi 
lëvizja mbrapa  

1200 80 63 120 90 126 100 120 140 101 88 73 99 

10.1.18. Kyçje e pasigurt 
në rrugë  

1338 81 79 102 106 129 98 158 184 110 106 75 110 

10.1.19. Kalimi i rrugës 
në vendkalim për 
këmbësor  

12 0 2 3 1 0 2 1 0 0 0 1 2 

10.1.20 Mos posedimi i 
patentë shoferit   

16 0 0 2 1 3 0 3 2 1 0 3 1 

10.1.21. Të tjera  1463 121 108 126 131 123 115 141 159 100 76 129 134 

10.2. Faktori njeri 
(këmbësorë)  

3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

10.2.1. Alkooli droga  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.2.2. Mos respektimi i 
shenjave të 
komunikacionit  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.2.3 Mos kalimi në 
vendkalim  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10.2.4. Dalja papritmas 
në rrugë  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

10.2.5. Të tjera  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3. Gjendja teknike e 
automjetit  

12 2 0 0 1 0 3 2 1 1 2 0 0 
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10.3.1. Sistemi  i frenimit  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10.3.2. Sistemi i drejtimit  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3.3. Sistemi i 
sinjalizimit   

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3.4. Pneumatikët  3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

10.3.5. Viti i prodhimit 
(vjetërsia)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.3.6. Të tjera  7 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 

10.4. Infrastruktura 
rrugore si faktor  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.1. Mungesa e 
sinjalizimeve  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.2. Rruga e dëmtuar  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.3. Pengesat në 
rrugë  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.4. Të tjera  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4. Faktorët klimatik  6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.1. Diell  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.2. Shi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.3. Breshër  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.4. Akull  3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.5. Dëborë  3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.4.6. Mjegull  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.6. Faktorët tjerë të 
mundshëm  

37 3 4 4 2 2 4 4 4 1 2 0 7 

10.6.1 Dalja e kafshës 
në rrugë  

25 3 4 2 2 2 1 1 2 1 1 0 6 

10.6.2. Punimet në rrugë  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.6.3. Të tjera  12 0 0 2 0 0 3 3 2 0 1 0 1 

TOTAL  18541 1683 1296 1721 1815 1967 1722 2452 2952 1817 1653 1590 1919 

11. Tipi i Aksidentit  TOTAL Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor 
Nento

r 
Dhjetor 

11.1. Aksident me një 
automjet  

1615 143 102 128 115 143 135 150 194 128 122 106 149 

11.2. Automjet-Automjet  13320 1045 744 962 1062 1088 971 1543 1864 1051 960 898 1132 

11.3. Automjet-Tren  17 2 0 0 3 2 1 2 4 0 1 2 0 

11.4. Automjet-Biçikletë  221 2 4 11 27 28 32 29 26 24 14 15 9 

11.5. Automjet-
Këmbësor  

1152 73 85 102 102 116 81 97 109 107 85 98 97 

11.6. Automjet-Autobus-
Kombibus  

403 46 19 35 23 36 25 29 45 26 34 36 49 

11.7. Automjet-Kamion  835 37 48 69 56 85 56 76 101 76 79 75 77 

11.8. Automjet-Traktor  131 2 4 9 12 6 14 12 15 23 16 11 7 

11.9. Automjet-Qerre 
tërheqëse  

8 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 

11.10 Automjet-
motoçikletë  

209 0 5 5 23 28 39 30 43 21 12 2 1 

11.11. Automjet-kafshë  75 9 5 6 4 3 5 5 6 6 5 11 10 

11.12. Të tjera  552 40 27 40 57 47 45 55 52 43 52 54 40 

TOTAL  18538 1399 1044 1367 1485 1583 1407 2028 2460 1505 1381 1308 1571 
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3.2. TË DHËNAT E AKSIDENTEVE ME KËMBËSORË NË KOSOVË  

 

Bazuar në statistikat e aksidenteve me këmbësorë, në Kosovë rastet më të shpeshta të këtyre 

llojeve të aksidenteve përbëjnë ato gjatë kalimit të rrugës nga ana e këmbësorëve në drejtim 

të tërthortë me drejtimin e lëvizjes së automjeteve (figura 3.1.).   

 
Figura 3.1. Rastet më të shpeshta të aksidenteve gjatë kalimit të rrugës nga ana e 

këmbësorëve 

 

Statistikat e policisë së Kosovës për vitet 2010-2016 lidhur me aksidentet me këmbësorë 

tregojnë për rritje të numrit të këmbësorëve të lënduar në aksidente rrugore, ndërsa rënie të 

numrit të të vdekurve (tabela 3.4, diagrami 3.1).   

  Tabela 3.4. Këmbësorë të vdekur dhe të lënduar në  vitet 2010-2016  

Vitet  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Këmbësor të vdekur  60  45  42  33  39  48  25  

Këmbësor të lënduar  1053  1027  1029  1242  1216  1176  1258  

  

Në vitet 2010-2012 kemi pasur rënie të numrit të këmbësorëve të lënduar dhe të vdekur në 

aksidente, ndërsa nga viti 2012 ka pasur rritje të numrit të të lënduarve. Nëse krahasohen 

statistikat për vitin 2012 dhe 2016, mund të flitet për rritje prej rreth 18% të numrit të 

këmbësorëve të lënduar në aksidente (diagrami 3.1).  
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Diagrami 3.1. Lëndimet dhe vdekjet e këmbësorëve në aksidente në vitet 2010-2016 në 

Kosovë  

 

Në përgjithësi numri i aksidenteve me këmbësorë ka pasur rritje për rreth 16.5% nga viti 

2010 në vitin 2016 (tabela 3.2, diagrami 3.2).  

         Tabela 3.5. Aksidentet automjet- këmbësorë në vitet 2010-2016  

Vitet  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Automjet- Këmbësor  962  904  881  1073  1038  1031  1152  

 

Diagrami 3.2. Aksidentet automjet-këmbësorë në vitet 2010-2016 në Kosovë 

 

Gabimet e këmbësorëve të evidentuara nga ana e policisë (për të cilat janë shqiptuar gjoba 

trafiku) në rastet e aksidenteve të cilat kanë ndodhur përgjatë këtyre viteve variojnë nga viti 

në vit dhe mund të flasim për një rënie në vitin e fundit.  
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 Tabela 3.6. Gjoba të shqiptuara për gabimet e këmbësorëve për vitet 2010- 2016  

Vitet  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Gabime të evidentuara të 

këmbësorëve  43  371  130  82  298  49  35  

  

              Diagrami 3.3. Gabimet e evidentuara të këmbësorëve ne rastet e aksidenteve  

  

  

3.3. ANALIZA E SHKAQEVE TË AKSIDENTEVE   

  

Sipas të dhënave nga rastet e aksidenteve në Kosovë, shkaktarët e aksidenteve rezultojnë të 

jenë të ndryshëm. Natyrisht përqindjen më të madhe e përbën faktori njeri, por nuk 

përjashtohen edhe shkaktarë tjerë.   Hulumtimet lidhur me aksidentet rrugore si dhe 

vlerësime të ekspertëve të ndryshëm që janë marrë me analiza të aksidenteve në Kosovë 

tregojnë se një prej kontribuesve të numrit të lartë të aksidenteve në trafikun rrugor mund të 

konsiderohet edhe mungesa e edukimit adekuat, respektivisht e përgatitjes adekuate të 

pjesëmarrësve në trafikun rrugor, qofshin ata ngasës të automjeteve apo këmbësorë.  

 

Sa i përket faktorit njeri, mos respektimi i rregullave të qarkullimit dhe sinjalistikës rrugore 

si dhe shpejtësisë së limituar të lëvizjes mbeten ndër shkaktarët më të shpeshtë të evidentuar 

në aksidente rrugore. Përveç shkaktarëve objektiv të identifikuar që lidhen me njeriun, 

shumë raste të aksidenteve kanë ndodhur edhe për shkak të faktorëve tjerë subjektiv.   

Bazuar në statistikat e policisë së Kosovës shkaktaret më të shpeshtë të evidentuar të 

aksidenteve kanë qenë:  
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Një dukuri mjaft e shprehur kohët e fundit në trafik është përdorimi i telefonit celular gjatë 

vozitjes. Bazuar në studimin e Suganos (2005), përdorimi i celularit nga ngasësi i makinës 

ka impakt negativ mjaft të madh në sigurinë rrugore. Ky studim nuk ka gjetur ndonjë 

ndryshim domethënës në mes të përdorimit të celularit në dorë, ose kur pajisja nuk mbahet 

me duar.   

Kurse sipas një studimi  tjetër  të  bërë  nga  Violanti   thuhet  se përdorimi i celularit më 

shumë se 50 minuta në muaj,  rritë mundësitë për aksidentim për 5.59%, në krahasim me ata 

që nuk përdorin celularin gjatë vozitjes 4 . Nga hulumtimet e bëra nga “VCÖ 

Geschäftsführung Wien” është vërtetuar se 20 % të ngasësve shkruajnë “sms” gjatë ngasjes 

së makinës dhe 45 % e tyre lexojnë “sms” dhe e-mail. Sipas po këtij studimi 54% e tyre 

programojnë navigatorin gjatë ngasjes, gjë që rritë mundësinë e aksidenteve në 

komunikacion. Përdorimi i telefonit gjatë ngasjes së makinës i rritë për katër herë mundësitë 

 
4 Violanti, J.M., and Marshall, J.R.  Cellular Phones and Traffic Accidents: An Epidemiological Approach.  

Accident Analysis an d Prevention, Vol. 28, No. 2, pp. 265‐270.   
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për aksident. Në disa hulumtime tjera të bëra argumentohet se përdorimi i internetit edhe 

shkrimi i “sms”-ve gjatë vozitjes, e rritë mundësinë e aksidentit për 163 herë5.  

Sa i përket automjeteve, nga përvoja profesionale nga ekspertimet dhe analizat e 

aksidenteve, kam vërejtur se automjetet e përfshira në aksidente në numër të konsiderueshëm 

të rasteve nuk i kanë plotësuar kriteret teknike për të marrë pjesë në qarkullim. Problemet 

lidhen kryesisht me përdorimin e gomave dhe sistemet vitale për qarkullim të sigurt siç janë 

sistemi i frenimit dhe drejtimit. Përqindje të konsiderueshme të automjeteve pjesëmarrëse 

në qarkullim në Kosovë ende përbëjnë automjete të vjetra të cilat nuk janë të pajisura me 

sisteme inteligjente të sigurisë dhe kjo natyrisht pamundëson impaktin e tyre në zvogëlimin 

e aksidenteve.  

Rritja e shkallës së motorizimit ka bërë që infrastruktura rrugore në Kosovë në shumë raste 

të jetë jo funksionale dhe siguria rrugore e pamjaftueshme për lëvizje të motorizuara dhe pa 

motorizuara. Në qytete mungojnë   plane të qëndrueshme të mobilitetit (me përjashtim në 

disa qytete kohet e fundit është filluar të punohet në këtë drejtim) dhe infrastruktura nuk 

ofron akomodim të lehtë dhe të sigurt të të gjithë pjesëmarrësve në trafik (automjeteve, 

biçikletave dhe këmbësorëve). Në disa raste mungon sinjalistika adekuate rrugore dhe nuk i 

përgjigjet niveleve të informimit, me ç ́rast shkakton konfuzion të orientimit, sidomos për 

ngasësit e mjeteve të cilët nuk kanë njohuri paraprake për kushtet e rrugës.  Vend ndaljet e 

autobusëve në disa raste mungojnë ose janë të caktuara kryesisht përgjatë rrugës kryesore 

dhe nuk i plotësojnë kriteret e sigurisë përfshirë këtu edhe mungesën e sinjalizimit përkatës, 

gjë që në disa raste ka rezultuar edhe me aksidentimin e udhëtarëve pas zbritjes nga autobusi.  

Duke qenë se çdo fatkeqësi trafiku është shumë, përmirësimi i sigurisë rrugore mbetet një 

nga sfidat më të mëdha me të cilat ballafaqohet shoqëria jonë dhe kjo vlen edhe më shumë 

kur vështroni shkallën e këtij problemit jo në baza vendi, por në nivel global.  

Shifrat vjetore të aksidenteve rrugore tregojnë se ende ka shumë punë për të ulur më tutje 

numrin e viktimave dhe lëndimeve në rrugë. Megjithëse tendenca pozitive në BE vazhdon 

dhe vetëm në vitin 2013 numri i viktimave  është ulur me rreth 7.3 % , nga 28136 në 26073 

krahasuar me vitin 2012, por kjo shifër është ende shumë e lartë.   

Përpjekje të mëdha kërkohet të bëhen nga të gjithë të përfshirët nëse duam të arrijmë 

objektivin e BE për të përgjysmuar numrin e viktimave të rrugëve deri në vitin 2020 

 
5 Dr. Willi Nowak  Ablenkung im Straßenverkehr  durch Nutzung von Mobiltelefon  und Navigationsgeräten  

Wien, Februar  2014.   
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krahasuar me vitin 2010. Objektivi i deklaruar është që më pak se 16,000 njerëzit do të 

humbasin jetën e tyre në aksidentet rrugore në BE deri në 2020. Kjo mund të arrihet vetëm 

me një rënie përqindjeje të ngjashme me atë të viteve 2012-2013. Pas një rritjeje të numrit 

të viktimave të trafikut në vitin 2014 dhe 2015 krahasuar me vitet e mëparshme, viti 2016 

përsëri shënon një rënie në numrin e njerëzve të vdekur në rrugët e BE.  

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO), rreth 1.2 milionë njerëz vdesin çdo vit 

në aksidentet rrugore në të gjithë botën dhe kjo shifër ka stagnuar për shumë vite në këtë 

nivel të lartë. Trendi i ndryshimit të numrit të fatkeqësive në trafik në vite të ndryshme në 

vendet e BE është paraqitur në figurën 3.2.  

 
Figura 3.2. Trendi pozitiv i ndryshimit të numrit të aksidenteve në vendet e Evropës 

përgjatë viteve  2001,2010 dhe 20156 

 

Figura 3.3. Numri i aksidenteve për milion banorë në shtetet anëtare të EU 7 

 
6 Strategies for preventing accidents on European roads- DEKRA Automobil GmbH 
7 Strategies for preventing accidents on European roads- DEKRA Automobil GmbH 
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Tabela 3.78 Krahasimi i të dhënave për numrin e të 

vdekurve në vendet e Evropes për vitet 2010 dhe 2018            

 

 2018  2010 

 

Të vdekur 
në aks. 
rrugore 

Banorë 

Të vdekur 
per 

million 
banorë  

 Të vdekur në aks. 
rrugore 

Banorë 
Të vdekur per 
million banorë 

NO 108 5,295,619 20  210 4,858,199 43 

CH 233 8,484,130 27  327 7,785,806 42 

UK(1) 1,825 66,273,576 28  1,905 62,510,197 30 

IE* 146 4,857,000 30  212 4,549,428 47 

DK* 175 5,781,190 30  255 5,534,738 46 

IL* 278 8,972,000 31  352 7,695,100 46 

SE 324 10,120,242 32  266 9,340,682 28 

MT 18 475,701 38  15 414,027 36 

ES* 1,806 46,658,447 39  2,478 46,486,619 53 

DE* 3,265 82,792,351 39  3,651 81,802,257 45 

NL 678 17,181,084 39  640 16,574,989 39 

FI* 225 5,513,130 41  272 5,351,427 51 

SK 229 5,443,120 42  353 5,390,410 65 

SI 91 2,066,880 44  138 2,046,976 67 

AT* 409 8,822,267 46  552 8,375,290 66 

FR*(3) 3,259 64,812,000 50  3,992 62,765,235 64 

EE 67 1,319,133 51  79 1,333,290 59 

BE* 590 11,398,589 52  841 10,839,905 78 

IT* 3,310 60,483,973 55  4,114 59,190,143 70 

CY 49 864,236 57  60 819,140 73 

LU 36 602,005 60  32 502,066 64 

LT 170 2,808,901 61  299 3,141,976 95 

PT*(2) 606 9,792,797 62  937 10,573,479 89 

CZ 656 10,610,055 62  802 10,462,088 77 

EL* 690 10,741,165 64  1,258 11,183,516 112 

HU 629 9,778,371 64  740 10,014,324 74 

PL 
2,862 38,433,558 74  3,907 38,167,329 102 

LV 148 1,934,379 77  218 2,120,504 103 

HR 317 4,105,493 77  426 4,302,847 99 

RS 546 7,001,444 78  660 7,306,677 90 

BG 611 7,050,034 87  776 7,421,766 105 

RO 1,867 19,530,631 96  2,377 20,294,683 117 

        

EU 28 25,058 510,250,308 49  31,595 503,402,952 63 

 

 

 

 
8 National statistics provided by the PIN panelists for each country 
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Figura 3.4. Numri i të vdekurve për  milion banorë në shtetet anëtare të EU (2010/2018) 9 

 

 
3.3.1. SJELLJA E KËMBËSORËVE DHE FAKTORËT NDIKUES   

 

Është faktike që shumica e aksidenteve janë shkaktuar nga gabimet njerëzore. Në rastin e 

aksidenteve me këmbësorë, shumica e gabimeve vijnë nga perceptimi i gabuar dhe vetë 

pozicionimi i gabuar brenda trafikut. Informacionin e parë lidhur me gjendjen në trafik, 

këmbësorët e marrin përmes pamjes vizuale, prandaj pranimi i këtij informacioni, gjegjësisht 

perceptimi i drejtë i gjendjes reale ka ndikim në sjelljen dhe sigurinë e këmbësorëve në rrugë.  

Në jetën e përditshme, 80% e informacionit të nevojshëm për orientim dhe lëvizje 

perceptohet përmes kanalit vizual dhe madje edhe më shumë kur lëvizim në trafik.  

Në trafik, dallohen katër lloje themelore të perceptimit shqisor njerëzor:   

1. Perceptimi nëpërmjet syve  

2. Perceptimi auditor (akustik) përmes dëgjimit   

3. Perceptimi haptik nëpërmjet receptorëve të ndryshëm në nyje, muskuj, por edhe 

nëpërmjet receptorëve tjerë.  

4. Perceptimi vestibular nëpërmjet ndjenjës së ekuilibrit dhe orientimit hapësinor.  

 
9 Mortalität (Verkehrstote pro Million Einwohner) im Jahr 2018 (mit Mortalität im Jahr 2010 zum Vergleich)  

in Ländern, gemessen anhand des ETSC Road Safety Performance Index (PIN) 
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Syri është organi i vetëm shqisor që mund të drejtohet qëllimisht nëpërmjet lëvizjes së tij. 

Kjo mundëson kapjen e objekteve përpara në distancë.  

Shpeshherë rreziqet eventuale gjykohen gabimisht apo injorohen duke bërë sjellje të cilat 

mund të rezultojnë me shkaktimin e aksidenteve nga ana e këmbësorëve si: mos kontroll 

paraprak të lëvizjes së automjeteve në rrugë, nuk ka shikime të kontrollit në të dy drejtimet, 

kalimi i korsive të biçikletave, kalimi në dritën e kuqe në semafor, kalimi i rrugës jashtë 

vendkalimit të këmbësorëve etj.   

Elementet infrastrukturore të rrugës (figura 3.5.)  shpeshherë kanë ndikim të theksuar në 

nivelin e sigurisë së këmbësorëve gjatë lëvizjes në rrugë. Këto elemente mund të ndikojnë 

në rritjen e nivelit të rreziqeve potenciale të këmbësorëve si: ndikimi në perceptimin pamor 

nëpërmjet syve, perceptimi dëgjimor përmes dëgjimit, perceptimi haptik nëpërmjet 

receptorëve të ndryshëm në nyje etj.  

Shpejtësia e automjeteve dhe kategoritë e ndryshme të automjeteve gjithashtu kanë ndikim 

në rritjen e rrezikut për aksidente të këmbësorëve. Në komunikacion, informacioni përkatës 

shpesh fshihet duke shikuar pengesat ose efektet e hijeve (p.sh. pjesët konstruktive të 

automjetit ose të ngjashme). 

 Bazuar ne hulumtime10 lidhur me sjelljen e këmbësorëve gjatë kalimit të rrugës (si një nga 

rastet me të shpeshta të aksidenteve me këmbësorë), këmbësorët  prireshin të kryenin 

shikimet e kontrollit drejtë drejtimeve përkatëse të automjeteve në lëvizje që po afroheshin 

për disa sekonda përpara se të kalonin në rrugë. Ndërsa, pas hyrjes në rrugë, pothuajse asnjë 

shikim të mëtejshëm kontrolli nuk e kanë  bërë. 

Zona e vëzhgimit shpeshherë është mjaftë e mangët, kthimi i automjeteve që vijnë nga prapa 

nuk mund të perceptohet dhe nuk vëzhgohet fare.  

Shpeshherë gjatë kalimit të rrugës nuk vlerësohet drejtë shpejtësia e lëvizjes së automjeteve 

dhe në këtë rast në aspektin hapësinor këmbësorët nuk sigurohen mjaftueshëm për kalimin 

e sigurt të rrugës, çka mund të rezultojë me shkaktim të aksidenteve.  

 
10Viewing behaviour as an accident cause – typical potential risks for pedestrians, EVU 2015 
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Figura 3.5. Elementet infrastrukturore që mund të kenë ndikim në sjelljen e këmbësorit 

Sipas një hulumtimi (survejimit  të disa rrugëve dhe lokacioneve) të realizuar në qytetin e 

Prishtinës (tabela 3.8) 11, statistikat e dala  tregojnë se brenda 60 minutash të monitorimit, 

në 12 akse rrugore të qytetit të Prishtinës, janë bërë 1.337 shkelje nga këmbësorët. 

Këmbësorët kanë kaluar rrugën në vende të cilat nuk janë të parapara për këmbësorë me 

rregulla të komunikacionit, për kundër asaj se vendkalimi i shënuar për këmbësorë ka qenë 

jo më larg se 50 metra nga vendet ku ata kanë kaluar rrugën. Neglizhenca e tillë paraqet 

rrezik për këmbësorët dhe për sigurinë në trafik.  

Tabela 3.8. Shkeljet e rregullave nga ana e këmbësorëve  

Rruga “Enver Maloku”  Rruga “Eqrem Çabej” (Instituti Albanologjik)  

Koha e survejimit   1200-1300  Koha e survejimit   1200-1300  

Shkeljet nga ana e këmbësorëve  23  Shkeljet nga ana e këmbësorëve  152  

Rruga “Eqrem Çabej” (Salla 1 Tetori)  Rruga “Agim Ramadani” (Galeria e arteve)  

Koha e survejimit   1200-1300 Koha e survejimit   1045-1145  

Shkeljet nga ana e këmbësorëve  44  Shkeljet nga ana e këmbësorëve  37  

 
11 SJELLJET NË KOMUNIKACIONIN  RRUGOR - Instituti për Kriminologji dhe Kriminalistikë  
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Rruga “Eqrem Çabej” (Mensa e studentëve)  Lokacioni afër “OSBE”  

Koha e survejimit    1045-1145  Koha e survejimit   1035-1135  

Shkeljet nga ana e këmbësorëve   242  Shkeljet nga ana e këmbësorëve  40  

Rruga “Luan Haradinaj” (New Born)   Rruga “Luan Haradinaj” (Stacioni policor 91)  

Koha e survejimit    1155-1255  Koha e survejimit   1150-1250  

Shkeljet nga ana e këmbësorëve   55  Shkeljet nga ana e këmbësorëve  50 

Rruga “UÇK”   Rruga “Bill Clinton” (Nënkalimi)  

Koha e survejimit    1040-1140  Koha e survejimit   1220-1320  

Shkeljet nga ana e këmbësorëve   87  Shkeljet nga ana e këmbësorëve  184  

Rruga “Bill Clinton” (Lakërishtë)   Rruga “Bulevardi i Dëshmorëve” (QMF/PTK)  

Koha e survejimit    1200-1300  Koha e survejimit   1050-1150  

Shkeljet nga ana e këmbësorëve   207  Shkeljet nga ana e këmbësorëve  216  

  

 

3.3.2. MASAT PREVENTIVE PËR RRITJEN E NIVELIT TË SIGURISË NË KOSOVË  

 

Siguria në trafik kërkon mobilizim institucional të të gjithë pjesëmarrësve në trafik duke 

inkurajuar gjithashtu zbatimin e praktikave më të mira nga vendet e zhvilluara në mënyrë 

që të ulim numrin e aksidenteve, sidomos atyre me fatalitet.  

Në kuadër të masave të domosdoshme duhet të përfshihen:  

• Rritja e ndërgjegjësimit dhe krijimi i një kulture për siguri rrugore me anë të 

shërbimeve këshillimore   dhe inkurajimi i përdoruesve të rrugës që të respektojnë 

normat ligjore.  

• Sensibilizimi i ngasësve që të evitojnë shpejtësitë e mëdha, të vendosin rripin i 

sigurisë, të evitojnë përdorimin e telefonit gjatë vozitjes, përdoruesit e motoçikletave 

të bartin helmetën mbrojtëse, këmbësoret të respektojnë rregullat e përdorimit të 

rrugës, vozitësit profesional të automjeteve të rënda të respektojnë orët e vozitjes dhe 

të pushimit si dhe të përdorin tahografët digjital etj.  

• Me anë të hulumtimeve  të rasteve reale të aksidenteve, informatave të mbledhura  

nga analiza e rasteve  reale të aksidenteve nga zonat e ndryshme brenda Kosovës, 

komunikimit me policinë dhe analizat e dëshmive,  të arrihen një lidhje gjeografike 
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ndërmjet rreziqeve dhe  shkaktarëve me të shpeshtë nga  zona të ndryshme të 

Kosovës. Gjithashtu nga këto hulumtime mund  të arrihen rezultate  mbi mënyrën e 

sjelljes dhe reagimit të ngasëseve  në situata të caktuara të paraqitjes së rreziqeve 

reale. Kjo do të ndihmoj mandej në identifikimin  karakteristikave të ngasëseve 

(tipareve,  personalitetit të tyre) apo pjesëmarrësve në trafik  në Kosovë dhe marrjen 

e masave adekuate  për të evituar shkaktimin e aksidenteve dhe përmirësuar sjelljen 

e tyre. 

• Inkurajimi  i diskutimeve me prindër (familje) dhe shoqëri rreth sigurisë së 

komunikacionit. 

• Përforcimi i kritereve dhe kontrolleve sa i përket pajisjes së ngasësve me patentë 

shofer.  

• Përforcimi i kontrolleve rrugore nga ana e policisë jo vetëm në pika statike, por duke 

aplikuar edhe monitorimin në lëvizje të përdoruesve të rrugës dhe përmes aplikimit 

të teknologjive të reja të sigurisë rrugore. Kontrolle më të shpeshta të gjendjes 

teknike të automjeteve po ashtu.  

• Inkurajimi i përdorimit të automjeteve të cilat janë të pajisura me sisteme inteligjente 

të sigurisë.  

• Përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe sinjalistikës rrugore. Identifikimi i pikave 

me rrezikshmëri (“Pikat e zeza”) dhe trajtimi i tyre.   

• Menaxhimi i sigurisë në mjedise urbane, aplikimi në masë më të gjerë i SIT12,  

hartimi dhe përdorimi i planeve të qëndrueshme të mobilitetit duke mundësuar 

akomodim dhe qasje të lehtë dhe të sigurt  për të  gjithë pjesëmarrësit  në trafik dhe 

duke u dhënë përparësi lëvizjeve të pa motorizuara ( këmbësorëve dhe çiklistëve).  

  

 

 

  

 

 

  

 
12 SIT-Sisteme inteligjente të transportit  
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IV. MBLEDHJA E TË DHËNAVE  

  

4.1. KARAKTERISTIKAT E AUTOMJETEVE DHE KËMBËSORËVE TË PËRDORUR 

PËR HULUMTIM  

  

Nga rreth 500 ekspertiza dhe superekspertiza të cilat i kam hartuar nga raste konkrete të 

aksidenteve në Kosovë, rreth 120 prej tyre kanë rezultuar të jenë aksidente me këmbësorë. 

Nga këto aksidente janë përzgjedhur disa raste më të rëndësishme të cilat plotësojnë kushtet 

e hulumtimit. Pjesëmarrëse në këto aksidente kanë qenë automjete me karakteristika të 

ndryshme teknike dhe këmbësorë të moshave të ndryshme. E përbashkëta e të gjitha rasteve 

të aksidenteve të përzgjedhura për hulumtim është mënyra e goditjes së këmbësorit – goditje 

ballore.  

Karakteristikat e automjeteve dhe këmbësorëve si dhe dëmtimet e automjeteve të involvuara 

në aksidente reale të cilat janë përdorur në hulumtim janë paraqitur në tabelën 4.1.  

Tabela 4.1. Karakteristikat e automjeteve dhe këmbësorëve pjesëmarrës në aksidente 

reale të cilat janë përdorur në hulumtim  

Automjetet  Këmbësorët  

Lloji i 

aksidentit  

Lloji/gjend

ja e 

rrugës/loka

cioni  
 Lloji i automjetit  Pesha  Gjinia  

Mosha  

(vite)  
Pesha  

1  

 “VW T4”  

  

1580  M  73  75  Goditje 

ballore  

Rrugë 

nacionale- 

fshati Kievë 

Asfalt i terur 

2  

Autobus “Scania”  

  

  

16650  

  

F  22  58  Goditje 

ballore  

Rrugë lokale - 

Prishtinë – 
Asfalt i terur 

 



  

2019  

  | 30 

 

3  

“Mercedes 124” 

 

1110  M  26  75  Goditje 

ballore  

Rrugë 

nacionale- 

Lipjan 

Asfalt i lagur  

  

4  

“Opel Combo”  

 

1085  M  29  75  Goditje 

ballore  

Rrugë rajonale  

-Malishevë  
Asfalt i lagur 

5  

“VW Golf”  

 

970  M  7  35  Goditje 

ballore  

Rrugë rajonale  

- Komoran  

Asfalt i terur 

6  

“Daimler Benz 124”  

 

1110  F  10  35  Goditje 

ballore  

Rrugë lokale- 

Vushtrri  
Asfalt i terur 
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7  

Auto.transportues “Iveco”  

 

  

9200  

 

 

M 

  

26  

  

75 

  

Goditje 

ballore  

  

Rrugë lokale- 

Prizren  
Asfalt i lagur 

8  

“Mercedes E 220” 

 

1705  M  63  75  Goditje 

ballore  

Rrugë rajonale- 

Ferizaj  
Asfalt i lagur 

9  

“Peugeot” 

 

1260  M  69  75  Goditje 

ballore  

Rrugë 

nacionale- 

Prishtinë 

Ferizaj (fshati  
Prelez)  
Asfalt i lagur 

1 
0  

“Audi 80”  

 

1430 F 74 
58 
 

Goditje 

ballore  

Rrugë 

nacionale- 

Graçanicë  
Asfalt i lagur 

1 

1  

“Peugeot Partner 600 L”  

 

1655  M  70  75  Goditje 

ballore  

Rrugë 

nacionale- 

Mitrovice- 
Prishtine  
Asfalt i terur 
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1 

2  

“BMW 530”  

 

1580  M  65  75  Goditje 

ballore  

Rrugë lokale- 

Prizren  
Asfalt i lagur 

1 

3  

”Opel Kadet” 

 

1230 M 
59 75 Goditje 

ballore  

Rrugë rajonale  

–Gjilan  
(Zheger)  
Asfalt i terur 

1 
4  

Kamion “Volvo”  

 

 

 
10600 

 
 

M 

 
 

33 

 

 
75 

  
Goditje 

ballore  

  

  
Rrugë 

nacionale-  
Prishtinë- 
Shkup  
(Kaçanik)  
Asfalt i terur 

1 

5  

“Audi A4”  

 

1295  M  17   75  
  

Goditje 

ballore  

  

Rrugë lokale-   

Zhur/Prizren 

Asfalt i lagur  

1 

6  

“VW Golf  V“  

 

1405  F  38  585  Goditje 

ballore  

Rrugë lokale  

Prizren  
Asfalt i terur 
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Për këto lloje të automjeteve (tabela 4.1), me qëllim të klasifikimit dhe analizës së ndikimit 

të profilit të pjesës së përparme të automjetit në rrjedhën teknike të procesit të goditjes së 

këmbësorit, janë matur disa nga parametrat gjeometrik të pjesës së  përparme të këtyre 

automjeteve.   

 

Fig.4.1.Parametrat gjeometrik të automjeteve (në softuer) 

Parametrat e matur gjeometrik të automjeteve të involvuara në aksidente rrugore si: gjatësia 

e pjesës së përparme të kapakut të motorit, lartësia e skajit të mbrojtësit të përparmë, lartësia 

e skajit të përparmë të mbulesës së motorit, këndi i përcaktuar nga skaji i epërm i parakolpit 

dhe skaji i përparmë i mbulesës së motorit, janë paraqitur në figurën 4.1.    

 

Mercedes 124     
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Opel Combo  

VW Golf 19E 

Mercedes “E  

“Peugeot 307”   

“Audi 80”     
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“Peugeot Partner”     

“BMW 530”      

“VW Golf V”    

“VW T4”  

Figura 4.2. Parametrat gjeometrik të matur në automjetet pjesëmarrëse në aksidente reale    

Automjetet e përdorura në hulumtim kanë profile të ndryshme të pjesës së përparme si: 

elipsoide, trapezoidale, të rrafshet dhe vertikale (“Box”).   
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Varësisht nga këndi ndërmjet skajit të kapakut të motorit dhe skajit të mbrojtësit të përparmë  

si dhe gjatësisë së pjesës së përparme të automjetit të matur në rastet konkrete, të gjitha 

automjetet janë klasifikuar në katër grupe kryesore (tabela 4.2.).  

Tabela 4.2. Klasifikimi i automjeteve varësisht nga parametrat gjeometrik të pjesës së 

përparme   

Automjetet   Gr.  

Lartësia e skajit të 

përparmë të 

mbulesës së 

motorit [m]  

Lartësia e skajit 

të mbrojtësit të 

përparmë   [m]  

Gjatësia e pjesës 

së përparme të 

kapakut të 

motorit  

 [m]  

Këndi i përcaktuar 

nga skaji i epërm i 

parakolpit dhe 

skaji i përparmë i 

mbulesës së 

motorit [°]  

“Opel Combo”  
I  

0.67  0.52  0.88  
50°< α < 60°  

“Peugeot 307”  0.72  0.54  0.77  

“VW Golf 19E”  

II  

0.73  0.50  0.96  
  

60°< α < 70°  
“Peugeot Partner”  0.87  0.60  0.80  

“VW Golf V”  0.71  0.51  0.90  

“Mercedes  E 220”   

III  

0.75  0.49  1.17  

70°< α < 80°  

“Audi 80”  0.75  0.50  1.06  

“BMW 530”  0.71  0.50  1.19  

“Mercedes 124”  0.82  0.49  1.05  

“Audi A4”   0.70  0.50  1.15  

“BMW X5”  0.78  0.58  0.90  

“VW T4”  

  

IV  

0.97  0.58  0.59  

α >80°  
Bus  “Scania”  -  -  -  

Aut.trans. “Iveco”   -  -  -  

Aut.trans. “Volvo”  -  -  -  

 

 

 4.2. GJATËSIA DHE PESHA MESATARE E KËMBËSORIT   

 

Duke marrë parasysh se në shumicën e rasteve të përplasjes së automjeteve me këmbësor 

pësojnë persona të rritur, nga përvoja i kemi të njohura gjatësitë dhe peshat mesatare të 

meshkujve dhe femrave të rritur që kanë marrë pjesë në aksidente. Gjatësitë dhe peshat 

mesatare të meshkujve dhe femrave të rritura janë marrë si në vijim:  

- meshkuj të rritur-  gjatësia  1.78 m, pesha 75 kg,  

- femra të rritura – gjatësia  1.65m, pesha 58 kg.  
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 Është më i vështirë caktimi i peshës dhe gjatësisë së fëmijëve. Në bazë të raportit të 

Organizatës Botërore për Shëndetësi, gjatësitë mesatare  dhe peshat e fëmijëve mund të jenë 

si në vijim (diagrami 4.1.).  

Diagrami 4.1. Raporti i gjatësisë13 sipas moshës për fëmijë meshkuj dhe femra deri 5 vjeç 

sipas  NCHS dhe CDC14  

 
Diagrami 4.2.  Raporti i peshës sipas moshës për fëmijë meshkuj dhe femra deri 5 vjeç sipas 

NCHS dhe CDC  

 

 

 

 

 

 

 
13 World Health Organization 
14 NCHS-National Center for Health Statistics (American) 

    CDCC-Centers for Disease Control and Prevention (American)  
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V. ANALIZA E MODELEVE EKZISTUESE  

5.1. PËRPLASJET E AUTOMJETEVE DHE FËMIJËVE SI KËMBËSORË -  RAPORTI 

SHPEJTËSI –   LËNDIME TË KËMBËSORIT  

  

Në ditët e sotme siguria e këmbësorëve është njëra nga kriteret më të rëndësishëm të 

vlerësimit të sigurisë në përgjithësi në trafik.  

Lëndimet e këmbësorëve dhe vdekjet nga përplasjet e automjetit ndryshojnë varësisht nga 

mjedisi urban ose rural dhe vendi, mosha dhe gjendja shëndetësore e këmbësorëve, natyra e 

goditjes dhe dizajni i automjeteve. Në rezultatin e dëmtimit dhe rrezikun e lëndimit/ 

fatalitetit faktori kryesor është shpejtësia e automjetit.  

  

Institucione të ndryshme shkencore kanë realizuar një seri të testeve dinamike të sigurisë 

pasive të përplasjes së automjeteve me fëmijët si këmbësorë nën kushte të ndryshme të 

shpejtësisë goditëse. Njeri prej hulumtimeve të këtij lloji është edhe ai i realizuar nga 

Fakulteti i Teknologjisë së Transportit në Pragë15. Në kuadër të këtij hulumtimi janë testuar 

zona të kontaktit të sipërfaqes ballore të automjetit në goditje të fëmijës-këmbësorë.   

Për të fituar më shumë informata lidhur me spektrin e lëndimeve të fëmijëve këmbësorë janë 

kryer analiza të detajuara të pacientëve të hospitalizuar në klinikën reanimuese anestezike të 

Fakultetit të Mjekësisë Motol në Pragë ndërmjet viteve 1996-2007. Kjo analizë ka ndihmuar 

për të konstatuar numrin dhe shkallen e lëndimeve të pjesëve të tjera të trupit të fëmijëve 

(tabela 5.1)  

Tabela 5.1. Shpërndarja e lëndimeve të këmbësorëve në rastet e aksidenteve rrugore 16 

  Burimi 1  Burimi 2  Burimi 2  

  Të rritur  Fëmijë  Të rritur  Fëmijë  

Koka  30.9%  56.4%  31.3%  42.1%  

Qafa  4.3%  0.0%  1.3%  4.8%  

Gjoksi  12.8%  7.7%  10.2%  14.0%  

Ekstremitetet e  sipërme  7.4%  12.8%  8.1%  3.6%  

Abdomeni  1.1%  0.0%  5.6%  8.5%  

Kombliku  2.3%  0.0%  6.3%  10.5%  

Ekstremitetet e  poshtme  38.3%  23.1%  32.4%  16.5%  

Testet e përplasjeve (fig.5.1,5.2 dhe 5.3) janë realizuar duke përdorur një automjet të 

udhëtarëve dhe një fëmijë si këmbësorë. Për këtë qellim është përshtatur kukulla (P6:  6 vjet; 

 
15 Vehicle vs. Child Pedestrian Collision– Full Scale Crash Tests and Mathematical Simulation, EVU 2010  
16 Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem, České vysoké učení technické v 

Praze   Fakulta dopravní, 2013 
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1.17 m; 22 kg) e cila është pajisur me matës të përshpejtimit një aksial në zonën e gjurit dhe 

matës të sforcimit (ndrydhjes, forcës) në skeletin e femurit. Në një pozicion fillestar kukulla 

ishte përballur me afrimin e automjetin, duke qëndruar në aksin gjatësorë të automjetit si në 

figurën 5.1.  

  

Figura 5.1. Pozicionimi i kukullës për testim goditje17  

Kushtet në të cilat janë realizuar testimet kanë qenë:  

- shpejtësitë e përplasjes 10, 20, 30 km/h,  

- automjeti ka filluar të frenoj në momentin e përplasjes, madhësitë e matura:  

- shpejtësia reale e automjetit , 

- koha e përshpejtimin (figura 5.2).  

  
Figura 5.2. Orkestrimi i kukullës  

Figura 5.3. Fazat kohore të testeve të përplasjes  

 
17 Figurat 5.1, 5.2 dhe 5.3- Vehicle vs. Child Pedestrian Collision– Full Scale Crash Tests and Mathematical 

Simulation, EVU 2010 
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Diagrami 5.1. Vlerat matëse (legjenda): e kuqe – përshpejtimi i kokës, e gjelbër – 

përshpejtimi i gjoksit, e kaltër – përshpejtimi i kombliku, shpejtësia goditëse 31.89km/h18 

 

 

Modeli matematikor përbehet nga dy pjesëve  kryesore: e para  është përfaqësuar nga  

automjeti i  udhëtarëve (modeli automjet ) dhe e dyta  është modeli i fëmijës këmbësorë nga 

baza e të dhënave MADYMO (modeli kukull).  

 

5.1.1. Rezultatet19  

 

Përshpejtimi është vlerësuar si një prej kritereve të vlerësimit të lëndimeve duke përdorur 

shprehjen vijuese:  

 −
−

=
2

1

)(]
1

[ 12

5.2

12

t

t

ttdta
tt

HPC                                                             (5.1) 

ku:  

a – përshpejtimi i shprehur në ‘g’, 

t1, t2 – momentet kohore, të cilat përcaktojnë fillimin e intervalit kohor, ku vlera HPC arrin 

maksimumin.  

Kufiri i  vlerës HPC është 1000.  

 
18Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem, České vysoké učení technické v      

Praze   Fakulta dopravní, 2013 
19 Vehicle vs. Child Pedestrian Collision– Full Scale Crash Tests and Mathematical Simulation, EVU 2010 
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Figura 5.4. Fazat kohore të  testeve  simulative20   

                            

                             Diagrami 5.2. Simulimi goditjes primare21   

 

                           Diagrami 5.3. Simulimi goditjes sekondare 

 

Sipas testeve dhe rezultateve vlera kufitare e përshpejtimit dhe kriteri i lëndimit të kokës 

është 80g, ndërsa në rastin e lëndimit të pjesës së gjoksit vlera kufitare është 60 g.  

 
20 Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem, České vysoké učení technické v 

Praze   Fakulta dopravní, 2013 
21 Diagramet 5.2, 5.3, tabela 5.2  - Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem, 

České vysoké učení technické v Praze   Fakulta dopravní, 2013 
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Në të gjitha rastet, vlerat e ndikimit dytësor ishin disa herë më të larta se ato primare. 

Lëndimet në pjesët e tjera të trupit nuk ishin aq të thella sa tek koka. Ndikimi dytësor është 

i një karakteri më të rëndë sesa primar dhe ndikohet nga një grup i tërë i variablave.   

 

   Tabela 5.2. Kriteri (HPC) në rastin e lëndimeve në kokë  

 Shpejtësia Ndikimi primar Ndikimi 

sekondar 

Ndikimi 

primar 

Ndikimi 

sekondar 

HPC a3ms HPC a3ms 

[km/h] [-] limit [-] limit [g] limit [g] limit 

1 12.2 58.2 100/700 135.6 100/700 33.7 80/60 52.8 80/60 

2 22.4 58.3 100/700 554.8 100/700 26.1 80/60 49.7 80/60 

3 30.6 251.3 100/700 862.7 100/700 46.6 80/60 88.7 80/60 

 

Në përgjithësi, përshpejtimet përtej 100g mund të jenë vdekjeprurëse, edhe nëse janë të 

çastit. Kriteret e lëndimit të femurit, forca e kontaktit, gjegjësisht toleranca e përkuljes së 

femurit nuk janë përcaktuar në mënyrë strikte. Në rastin e një femuri të rritur, sipas autorit 

Levine, lëndimi deri në këputje mund të ndodhë për vlerën kufitare deri   3.92 kN për 

meshkuj dhe 2.58 kN për femra.  

 

                     Tabela 5.3. Forca maksimale e goditjes - femur22  

 Ndikimi primar 

Fmax 

[N] t[m/s] 

1 877 55 

2 2497 35.5 

3 3418 26.2 

 

 Për grupin e fëmijëve rreth 6 vjeç, autori Yamada tregoi për të njëjtin nivel të forcës së 

përkuljes, meqë femuri tek fëmijët ka një nivel më të lartë të elasticitetit dhe është në gjendje 

të absorbojë më shumë energji deri në këputje.  

Gjetja më e rëndësishme e hulumtimit të Fakultetit të Teknologjisë së Transportit në Pragë 

është se në përplasjen parësore pjesa e komblikut dhe femurit janë pjesët më të rrezikuara të 

trupit të këmbësorëve të fëmijës kur ndodhen në përplasje me një automjet. Më tej, 

gjeometria e pjesës së përparme të automjetit lidhet me përshpejtimin maksimal që vepron. 

Sa më i lartë të jetë lartësia e kontaktit primar, aq më e lartë është vlera maksimale e 

 
22 Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem, České vysoké učení technické v 

Praze   Fakulta dopravní, 2013 
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përshpejtimit. Faktori më i rëndësishëm në lëndimet e këmbësorëve nga goditjet e 

automjeteve është shpejtësia e goditjes.  

Nga ana tjetër nëse krahasojmë dëmtimet e shkaktuara në automjet nga skanimi 3D i 

deformimeve të automjetit në të tre rastet e testimeve (12.2 km/h, 22.4 km/h, 30.6 km/h), 

rezultatet tregojnë se goditja e kokës shkaktoi deformim plastik të kapakut në rastin e parë 

13.2 mm , në të dytin  23.7mm  dhe në të tretin 20mm (thellësi).  

Në hartën digjitale të skanuar të deformimit, zona e ngritur e kapakut në provën 2/3 arriti një 

maksimum prej  6.7 mm / 8.8mm (figura 5.5.).  

  a.                                           b.                                              c.  

 

Figura 5.5. Dëmtimet e shkaktuara në automjetet gjatë procesit të goditjes së  këmbësorit- 

fëmijë (a. v=12.2km/h, b. v=22.4km/h, c. v=30.6km/h) 23 

5.2. MODELET E HEDHJES (Modeli Collins, Searle, Hand dhe Brach)  

 

Gjatësia e hedhjes së këmbësorit nga pika e goditjes përdoret në masë të madhe në 

rikonstruimin e aksidentit dhe llogaritjen e shpejtësisë së automjetit në momentin e goditjes. 

Vlerësimi i shpejtësisë nga gjatësia e hedhjes ka një mbështetje të fortë në të dhëna empirike. 

Shumë indikator si: efekti i pjerrtësisë tërthore, rrëshqitja pas hedhjes në tokë, këndi i hedhjes 

etj., mund të analizohen vetëm duke e kuptuar mirë kinematikën e procesit të ndeshjes. Në 

shumë raste paraqet vështirësi caktimi i pikës fillestare të kontaktit të këmbësorit me tokën, 

prandaj kjo paraqet dhe vështirësi në caktimin e saktë të shpejtësisë goditëse. Gjithashtu 

“fluturimi” (distanca e kaluar në ajër) dhe rrëshqitja mund të përbëjnë pjesën më të madhe 

 
23 Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem, České vysoké učení technické v   

Praze   Fakulta dopravní, 2013. 
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të distancës totale të hedhjes, dallimi nuk është i parëndësishëm. Collins 24  ka nxjerrë 

ekuacionin për llogaritjen e distancës totale të hedhjes:   

g

v

g

H
vS


+


=

2

2
2

0
0

                                                                                (5.2) 

Ku:  

H- është lartësia fillestare e qendrës së rëndimit të këmbësorit (figura 5.6). 

 

Kur dihet gjatësia e hedhjes së këmbësorit,  nga ekuacioni (5.2) shpejtësia fillestare v0 mund 

të llogaritet si në vijim (5.3): 

 

HgSHgv −+= 2)(20                                                             (5.3) 

 

 

 
 

Figura 5.6. Hedhja  e këmbësorit pas goditjes 

 

Searle25 mori për bazë edhe këndin e hedhjes (θ) dhe fitoj shprehjen për llogaritjen e gjatësisë 

së hedhjes si në vijim: 

 

H
g

v
vS 




+

++
=

2

)sin(cos 22

0                                                                           (5.4) 

 

Nga  ekuacioni (5.4) mund të fitohet shprehja për llogaritjen e shpejtësisë fillestare si në 

vijim (5.5): 

 

 
24 J. C. Collins, Accident Reconstruction, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois.  
25   J. A. Searle, "The physics of throw distance in accident reconstruction ", 930659, Society of Automotive 

Engineers, Inc., Warrendale. 
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sincos

2)(2
0

+

−−
=

HgHSg
v                                                                    (5.5) 

 

ku janë:  

𝜇-  vlera e fërkimit ndërmjet këmbësorit  dhe sipërfaqes në të cilën rrëshqet  ose rrëzohet, 

g- nxitimi gravitacional (9.81 m/s2), 

S- gjatësia e përgjithshme e hedhjes së këmbësorit  nga pika e goditjes deri tek pozita 

përfundimtare, 

𝜃- këndi i ngritjes së këmbësorit. 

 

Shpejtësitë njësi u dhe v janë komponentët e shpejtësisë  v0 , ku janë zëvendësuar u= v cosθ 

dhe v= =v sinθ. 

Këndi i cili minimizon shprehjen e mësipërme për v është gjetur së fundi duke marrë  

00 =






v
. Me zëvendësimin në shprehjen përkatëse fitohet shprehja për  shpejtësinë 

minimale.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

,                                                                                              (5.6) 

                                                      

Modeli i Searle  e neglizhon gjithashtu pjerrtësinë gjatësore të  rrugës.  

Nga ana tjetër, autorët Han dhe  Brach26, hedhjen e këmbësorit pas goditjes e ndanë në tre 

faza. Gjatësia  totale e hedhjes sipas këtij modeli mund të llogaritet me shprehjen: 

 

S = XL + R + s                                        (5.7)  

 

ku:  

XL  -është distanca që këmbësori e kalon në fazën e kontaktit automjet/këmbësorë, 

R-është distanca e përshkuar në fazën e fluturimit dhe, 

s- është distanca në mes të goditjes së tokës nga këmbësori dhe pjesës tjetër të gjurmëve. 

 

Parametri XL është i varur nga pjesa gjeometrike ballore e automjetit, lartësia e qendrës së 

rëndimit të këmbësorit në goditje (H) dhe shpejtësia e automjetit pas goditjes së këmbësorit. 

Distanca R mund të shprehet si : 

2

0

1
R=V cos sin

2
R Rt gt −                          (5.8) 

 

 
26 I. Han, R. M. Brach, "Throw model for frontal pedestrian collisions", 2001-01-0898, Society of Automotive 

Engineers, Inc., Warrendale, PA, 2001. 

2min
1

)(2





+

−
=

HSg
v
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2 2

00
sin 2 cossin

cos cos
R

V gHV
t

g g

 

 

+
= +                                    (5.9)     

ku: 

tR- është koha nga momenti i fillimit të hedhjes e deri tek kontakti me tokën dhe, 

α- është pjerrtësia rrugore. 

 

Distanca S  ka formën: 

)sincos(2

)( 2





+

+
=

g

VV
s

yx

                                  (5.10) 

ku:  

H-lartësia fillestare e qendrës së rëndimit të këmbësorit (figura 5.6).  

 

 

5.2.1. Modeli i hedhjes duke marrë për bazë pjerrtësinë e rrugës   

 

Aksidentet rrugore ndodhin në rrugë me parametra të ndryshëm gjeometrik dhe shpeshherë 

me pjerrtësi gjatësore. Prandaj, aplikimi i pjerrtësisë gjatësore të rrugës në modelet 

llogaritëse të gjatësisë së hedhjes së këmbësorit pas goditjes nga automjeti, mund të këtë 

efekt pozitiv në saktësinë e rezultateve27.  

sinx yma mg N = − −             (5.11) 

cosy yma mg N= − +  

ku:  

ax dhe ay -janë komponentet e nxitimit, m- është masa e këmbësorit,  

µ-koeficienti i fërkimit,  

g-nxitimi vertikal për shkak të gravitetit,  

α-pjerrtësia e rrugës, dhe  

Ny-kundërveprimi vertikal (i cili është zero kur këmbësori është në ajër) . 

Duke kombinuar të dy ekuacionet, rrjedh shprehja vijuese:  

 
( )sin cosx ya a g   + = − +

                      (5.12) 

 

 
27 Milan Batista, The Throw Model for Vehicle/Pedestrian Collisions including Road Gradient, University 

of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transportation 
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Integrimi i ekuacionit (5.12) sipas kohës jep ndërlidhjet ndërmjet komponentëve të 

shpejtësisë:  

  

( ) 1sin cosx yV V g t c   + = − + +            (5.13) 

 

Integrimi i ekuacionit (5.13) sipas kohës jep ndërlidhjet ndërmjet komponentëve të 

pozicionit:  

( )
2

1 2sin cos
2

t
x y g C t C   + = − + + +                      (5.14) 

Kushtet fillestare për përcaktimin e konstantave të integrimit C1 dhe C2 janë: 

( ) ( )0 0x y H + =  

( ) ( ) ( )00 0 cos sinx yV V V   + = +                                            (5.15) 

Nga ekuacionet (5.13), (5.14) dhe (5.15) vlerat për konstantat e integrimit janë marrë: 

( )1 0 cos sinC V   = +  

2C H=                          (5.16) 

Ekuacionet (5.13) dhe (5.14) tani mund të shkruhen në këtë formën (5.17): 

 

( ) ( )0 cos sin sin cosx yV V V g t      + = + − +

( ) ( )
2

0 cos sin sin cos
2

t
x y H V t g       + = + + − +         

(5.17) 

Këto ekuacione mbulojnë fazën rrëshqitëse të lëvizjes së këmbësorit.  Në fazën fluturuese 

termi Ny eliminohet: 

sinxma mg = −  

cosyma mg = −                                                                    (5.18) 

Kur këto ekuacione janë integruar në mënyrë të dyfishtë duke marrë parasysh kohën dhe 

duke konsideruar kushtet fillestare : x(0)=0, y(0)=H, Vx(0)=V0cos dhe  Vy (0)=V0sin;  

 

Komponentët e shpejtësisë në fazën e fluturimit janë: 

0 cos sinxV V gt = −  

0 sin cosyV V gt = −             (5.19) 

2

0

1
cos sin

2
x V t gt = −  
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2

0

1
sin cos

2
y H V t gt = + −            (5.20) 

Kur këmbësori arrin pikën e ndaljes, kushtet e ardhshme janë: Vx= 0, Vy= 0, y = 0, X = S 

(gjatësia e përgjithshme e hedhjes) dhe t = tstop (koha e ndalimit të këmbësorit). 

Nga ekuacioni (16) kemi: 

( ) ( )00 cos sin sin cos stopV g t     = + − +  

( ) ( )
2

0 cos sin sin cos
2

stop

stop

t
S H V t g      = + + − +                                                 

(5.21) 

( )

( )
0 cos sin

sin cos
stop

V
t

g

  

  

+
=

+
 

( )

( )

22

0 cos sin

2 sin cos

V
S H

g

 


  

+
= +

+
          (5.22) 

Shpejtësia fillestare V0 është marrë nga ekuacioni i dytë në shprehjen (5.23): 

( )( )
0

2 sin cos

cos sin

g S H
V

   

  

+ −
=

+
                                                                                   (5.23) 

Duke përdorur indentitetet trigonometrike: 

2

tan
sin

1 tan





=

+

 

2

1
cos

1 tan



=

+
 

Kjo shprehje mund të shkruhet në formën vijuese (5.24): 

( )( )( )2

0

2 sin cos 1 tan

1 tan

g S H
V

    

 

+ − +
=

+
         (5.24) 

Duke barazuar derivatin e parë me zero:  

( )( )
( )0

2

2 sin cos
sin cos 0

(cos sin )

g S HdV

d

   
  

   

+ −
= − + =

+
       (5.25) 

Shpejtësia fillestare minimale Vmin do të jetë: 
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( )( )
min 2

2 sin cos

1

g S H
V

   



+ −
=

+

        (5.26)28 

𝑉𝑚𝑖𝑛 – paraqet shpejtësinë e shprehur (m/s), e nevojshme për t’a hedhur këmbësorin nga 

goditja  deri në pozicionin përfundimtar. 

 

5.3. DISTANCA E HEDHJES SË KËMBËSORIT DHE SHKALLA E FËRKIMIT GJATË 

RRËSHQITJES 

 (Modeli i Wood, Ashton dhe Dr. Murray Mackay, Sturtz dhe Suren si dhe modeli i Kramer)  

  

Fokusi më i rëndësishëm i ekspertëve që merren me analiza të aksidenteve me këmbësorë 

është gjetja e lidhjeve dhe ndikimeve   në mes të shpejtësisë së automjetit dhe distancës së 

hedhjes së këmbësorit të goditur.  Në shumicën e rasteve është e sigurt që ekziston një lidhje 

e caktuar në mes të shpejtësisë dhe gjatësisë së hedhjes.   

Wood29 ka gjetur që 90 % e të gjitha përplasjeve të këmbësorëve ndodhin në shpejtësinë më 

të vogël se 63 km/h, derisa 90 % e fataliteteve të këmbësorëve ndodhin në shpejtësinë më të 

vogël se 70 km/h, 50 % e të gjitha përplasjeve të këmbësorëve ndodhin në shpejtësinë me të 

vogël se 36km/h. Në Gjermani përafërsisht 80 % e përplasjeve të  të gjithë këmbësorëve nga 

automjetet  ndodhin në shpejtësitë më pak se 13.88 m/s (~50 km/ h).  

Megjithatë distanca e hedhjes së këmbësorit mund të përdoret për të caktuar shpejtësinë e 

goditjes së automjetit vetëm nëse tek këmbësorët nuk kanë vepruar forca (ndikime apo 

pengesa tjera) deri në pozicionin përfundimtar të ndaljes. Për shembull nëse një këmbësor 

goditet nga një automjet dhe ky, pastaj goditet nga një automjet tjetër, gjë që e rrit distancën 

e hedhjes se këmbësorit, llogaritja e shpejtësisë sipas kësaj distance nuk mund të jetë valide 

(nuk ofron rezultatet reale).  Të supozojmë që këmbësori ndalet pas goditjes së parë, por 

pastaj vjen goditja e dytë dhe zhvendoset përsëri nga një automjet tjetër, këtu mund të 

përdoret distanca fillestare e hedhjes nëse kemi evidence, si për shembull gjak, gjë që e 

tregon pikën e parë të ndaljes të këmbësorit të goditur. Pas goditjes së parë, këmbësori mund 

të godet ndonjë objekt tjetër si p.sh rrethin e trotuarit, një automjet të parkuar ose një shenjë, 

 
28  Ekuacionet (5.11-5.26)- Milan Batista, The Throw Model for Vehicle/Pedestrian Collisions including Road 

Gradient, University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transportation 
J. A. Searle, "The physics of throw distance in accident reconstruction ",  Society of Automotive Engineers, 

Inc., Warrendale. 

 
29  D. Wood, “Determination of Speed From Pedestrian Throw,” in Forensic Accident   Investigation: Motor  

Vehicles (Charlottesville, Va.: Michie Butterworth Publishing Co.).  
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gjë që e redukton distancën e hedhjes aktuale, në këtë rast llogaritja e shpejtësisë sipas kësaj 

distance po ashtu nuk mund të ofroj rezultate reale.  

Në disa raste ndoshta nuk ka informacione mbi distancën e hedhjes ose mbi distancën e 

frenimit të automjetit. Për të shqyrtuar këtë situatë, Dr. Wood ka zhvilluar një ekuacion 

(5.27 dhe 5.28) që e shfrytëzon distancën në mes të këmbësorit dhe automjetit në pikat e 

tyre respektive të ndaljes30. Për të përdorur këtë ekuacion, është e nevojshme të vlerësohet 

shkalla e ngadalësimit të automjetit. Gjithashtu, këmbësori do të duhej të ishte i ndalur  

përpara automjetit.  

Shpejtësia minimale        
587.0

5.0413.0

46.01

)(65.2
−−

−
=

c
r

SSr
v

ft

cpc

mph , ku (rc>0.3)                                   (5.27)     

Shpejtësia maksimale       
587.0

5.0413.0

75.01

)(33.4
−−

−
=

c
r

SSr
v

ft

cpc

mph , ku (rc>0.65)                               

(5.28) 

Ku: 

 Sp – Sc -është distanca në mes të këmbësorit dhe automjetit,  

 rc -është koeficienti i fërkimit me rrugën. 

Kjo metodë është më shumë e përshtatshme për përcaktimin e shpejtësisë minimale të 

automjetit gjatë goditjes, ose në fillim të frenimit, nëse frenimi fillon pas goditjes. 

 

5.3.1. Distanca e hedhjes kundrejt shpejtësisë së goditjes  

 

Nga rreth tetëdhjetë teste  të realizuara nga Steve Ashton31 dhe Dr. Murray Mackay të 

përplasjes automjet-këmbësorë (këmbësori ishte mashkull  18 vjeç, automjeti ka frenuar 

para dhe pas goditjes) u konstatuan  relacione të  thjeshta të shpejtësisë dhe distancës së 

hedhjes. Megjithatë, vetëm trajektoret e njëjta mund të krahasohen. Për shembull, testet e 

përplasjes që përfshijnë një hedhje përpara ku këmbësori arrin 100% të shpejtësisë së 

goditjes së automjetit nuk duhet të krahasohet me një goditje të pjesshme (ku trupi i 

këmbësorit është goditur pjesërisht). Në këtë rast këmbësori fiton vetëm 5 deri 15 % të 

shpejtësisë së goditjes së automjetit. Trajektoret e lëvizjes së këmbësorit pas goditjes në këto 

 
30  D.P. Wood, Using Pedestrian Kinematicsto Determine Vehicle Speed at Impact in Pedestrian-Vehicle 

Accidents,” in Bohan, T.L. and Damask, A.C., eds. Forensic Accident Investigation: Motor Vehicles, 

Charlottesville, Va.: Michie Butterworth Publishing Co. 
31 S. Ashton, Pedestrian Accident Reconstruction  
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dy raste janë të ndryshme dhe nuk ka relacion të vërtetë në mes të shpejtësisë së automjetit 

dhe të distancës së hedhjes të këmbësorit në rastin e dytë.   

Rezultatet nga rreth 187 teste të goditjes së biçikletave dhe këmbësorëve nga automjeti  

(sipas Ashton) janë paraqitur në figurën 5.7. Rezultatet ndryshojnë relativisht shumë, p.sh. 

një distancë e hedhjes prej 50 deri 60ft asocon   me një rang të shpejtësive prej 20 mph deri 

47 mph. Në figurën 5.8 janë treguar vetëm rezultatet e hedhjes se këmbësorit duke mos i 

përfshirë ato të biçikletave.  

 
Figura 5.7. Distanca e hedhjes së këmbësorëve dhe çiklistëve  në varësi të shpejtësisë  

 
Figura 5.8. Distanca e hedhjes së këmbësorëve në varësi të shpejtësisë 32 

 

Nga rezultatet e paraqitura me sipër (figura 5.7 dhe figura 5.8) vërehet qartë se ekziston një   

relacion i drejtpërdrejt në mes të shpejtësisë së goditjes dhe distancës së hedhjes përveç 

goditjeve të pjesshme, të cilat janë të shënuara me katror (󠇁󠇁). Në rastin e goditjes së 

 
32 Figurat 5.9 dhe 5.10 - S. Ashton, Pedestrian Accident Reconstruction 
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pjesshme, distancat e hedhjes janë shumë të ulëta për faktin se vetëm një pjesë e trupit goditet 

nga automjeti dhe këmbësori nuk do të fitoj të gjithë shpejtësinë e automjetit.  

Autor të tjerë kanë paraqitur grafik të ndryshëm të besueshëm që lidhin shpejtësinë e goditjes 

me distancën e hedhjes kundrejt testeve me automjete dhe kukulla.  

 Sipas Sturtz dhe Suren33, distanca e hedhjes fillimisht varet nga shpejtësia e goditjes 

së automjetit, gjatësia  e trupit dhe pozita goditjes. Ashtoni ka gjetur që distanca e hedhjes 

të jetë në funksion me vendndodhjen e këmbësorit që në kontaktin e parë me automjetin, 

shpejtësinë e goditjes së automjetit dhe ngadalësimin e automjetit gjatë kohës kur këmbësori 

është në kontakt me automjetin. Distanca e hedhjes rritet në mënyrë eksponenciale kur 

shpejtësia e goditjes rritet. Në figurën  5.9 janë treguar rezultatet e distancës së hedhjes së 

këmbësorëve, në metra, për shpejtësi të ndryshme të goditjes të automjetit në km/h.  

 

 
Figura 5.9.Distanca e hedhjes së këmbësorit në varësi nga shpejtësia e goditjes34  

Në figurën   5.10 janë treguar  rezultatet e distancës së hedhjes të fituara nga  Dr. Woodnga  

testet e përplasjeve dhe të dhënat e aksidenteve të publikuara nga Lucchin, Weisne dhe 

Severy35.  

 
33 32G. Sturtz and E.G. Suren, Kinematic of Real Pedestrian and Two-Wheel Rider Accidents and Special As 

pects of the Pedestrian Accident   

 
35 D.P. Wood, “Pedestrian Impact, Injury and Accident Causation,” in Vol. 4, Automotive Engineering and  

     Litigation  
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Figura 5.10. Distanca e hedhjes së këmbësorit në varësi nga shpejtësia e goditjes sipas  

Wood36 

Autori Martin Kramer po ashtu ka hulumtuar lidhur me distancën e hedhjes se këmbësorëve 

në rastin e goditjes nga 4 automjeteve të ndryshme dhe ka fituar vartësinë e paraqitur në 

figurën 5.11.   

 
36  D.P. Wood, Using Pedestrian Kinematicsto Determine Vehicle Speed at Impact in Pedestrian-Vehicle 

Accidents,” in Bohan, T.L. and Damask, A.C., eds.  
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Figura 5.11. LH - së këmbësorit në varësi nga shpejtësia e goditjes sipas  Kramer37  

 

John dhe Angela Searle kanë hulumtuar lidhur me distancën e hedhjes së këmbësorëve 

fëmijë  kundrejt shpejtësisë së goditjes nga automjete të formës “V” dhe pontone dhe kanë 

paraqitur rezultatet si në diagramet  në figurën 5.12.  

 

   
 

 
37 Kramer, M., Pedestrian vehicle accident simulation through dummy tests, SAE Paper # 751165. 
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Figura 5.12. Distanca e hedhjes së këmbësorit në varësi nga shpejtësia  sipas John dhe 

Searle38 

Rezultatet nga diagramet e mësipërme japin informatat të mira të relacionit të distancës së 

hedhjes dhe shpejtësisë së goditjes. Megjithatë është e mundshme të ketë gjithmonë raste 

kur distanca e hedhjes dhe shpejtësia në përplasjet reale të trafikut nuk do të përshtaten me 

formulat matematikore ose edhe me ndonjë grafik. Për shembull, figura 5.8 përmban shenjën 

e plus-it (+) të vendosur në pikën e të dhënave që i përgjigjet shpejtësisë prej 25 mph dhe 

distancës prej 135 ft.  

 Zakonisht do të pritej që për distancën e hedhjes prej 135ft të rezultojë shpejtësia e goditjes 

prej 50mph. Megjithatë në këtë test të përplasjes vozitësit (hera e parë e tij në vozitje në një 

test të përplasjes) i është thënë të godas këmbësorin me një shpejtësi prej 25 mph, dhe pastaj 

të frenoj pas goditjes, por gjatë goditjes vozitësi ka qenë i shpërqendruar nga zhurma e bërë 

nga goditja dhe si rezultat nuk kishte reaguar me kohë me frenim (duke vepruar me frenim 

vetëm në fund). Në këtë rast kukulla e goditur me pjesën e përparme është bartur nga 

automjeti përgjatë tërë distancës. Këtu nuk mund të flasim për një distancë normale të 

hedhjes, prandaj edhe rezultatet kanë ndryshime të mëdha39.   

Pra, vetëm nëse dimë distancën e hedhjes së këmbësorit, kjo nuk do të thotë që automatikisht 

do të përdorim një ekuacion të distancës së hedhjes ose një prej këtyre grafikëve dhe do të 

 
38 J. A. Searle, "The physics of throw distance in accident reconstruction ", 930659, Society of Automotive 

Engineers, Inc., Warrendale. 
 
39 S. Ashton, Pedestrian Accident Reconstruction  
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kemi rezultate reale? Një situate tjetër ku nuk mund të kemi rezultate reale është kur 

këmbësori është hedhur nga një goditje e automjeti dhe pastaj deri ne pozicionin 

përfundimtar është goditur edhe në ndonjë pengesë tjetër si rrethi i trotuarit ose një automjet 

i parkuar.  

 

5.3.2. Vlerat e fërkimit (friksionit) të këmbësorit me rrugën   

 

Vlerat e fërkimit të këmbësorëve gjatë fazës së rrëshqitjes (figura 5.13) sipas autorëve të 

ndryshëm sillen nga 0.2 (vlerat me e ultë sipas Schmidt dhe Nagel) deri në 1.2 (vlerat më e 

lartë). Megjithatë ka dallime në mënyrat e llogaritjes së vlerave të fërkimit që kanë bërë këta 

autor. Disa vlera janë bazuar në distancën totale të hedhjes së këmbësorit dhe vlera mesatare 

është caktuar mbi distancën nga goditja deri te pozicioni përfundimtar i ndaljes së 

këmbësorit. Kjo e anashkalon dallimin në mes të distancës së hedhjes dhe distancës së 

rrëshqitjes në përplasjet e këmbësorëve siç shihet në figurën 5.13.  

Ky model aplikohet tek të gjitha përplasjet e këmbësorëve përveç atyre kur këmbësorët janë 

të shtrirë në rrugë ose në tokë kur goditen nga automjeti.   

 

Figura 5.13. Rrëshqitja e këmbësorit përgjatë rrugës pas goditjes nga automjeti  

Në studimet e tyre Severy dhe Brink gjetën se koeficienti i fërkimit për rrëshqitjen e 

këmbësorit mund të kaloj atë të frenimit të automjetit. Ken Obenski pohon se vlerësimi i 

mirë i shpejtësisë mund të arrihet nëse aplikon formulën normale të rrëshqitjes deri në ndalje 

duke përdorur vlerën e fërkimit prej 0.5 deri 0.55. Një supozim mjaft i sigurt është që të 

përdoret vlera prej 0.5 si koeficient i fërkimit për tërë distancën e hedhjes.   

Në tabelën 5.4 janë paraqitur vlerat e fërkimit të këmbësorit sipas rekomandimeve të 

autorëve të ndryshëm.   
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Tabela 5.4. Vlerat e koeficientit të fërkimit të këmbësorit në procesin e goditjes nga 

automjeti40 
Autori Koeficienti i 

fërkimit në 

rrugën totale 

të hedhjes 

Koeficienti i fërkimit 

në rrugën e 

rrëshqitjes 

Fërkimi sipas testeve të 

rrëshqitjes me automjete 

pa ABS 

Aronberg 0.5 - - 

Barzeley - 0.8 - 

Becke dhe 

Golder 

0.61-0.71 - - 

Collins - 0.8 - 

Eubanks - - 1.4 deri 1.7 x µ 

Galli - - 1.4 deri 1.7 x µ 

Limpert - 0.7-1.2x µ - 

Northwest-ern 

University 

0.45-0.65 - - 

Obenski 0.5-0.55 - - 

Disa autor kanë propozuar që të matet koeficienti i fërkimit të këmbësorit duke e tërhequr 

një test kukull horizontalisht përgjatë sipërfaqes, duke përdorur raportin e forcës tërheqëse 

dhe peshën e përgjithshme për të përcaktuar koeficientin. Universiteti i Northwestern 

publikoj të dhëna për fërkimin e rrëshqitjes së këmbësorëve, duke rekomanduar vlerat nga 

0.45 deri 0.60. Faktori i tërheqjes përgjatë  rrëshqitjes së këmbësoreve duhet të jetë i njëjtë 

si për një automjet me ABS ashtu edhe për atë  pa ABS. Andrew Rich41 beri një analizë me  

numër të ndryshëm të testeve të përplasjes dhe konstatoi se  forca vertikale zvogëlohet në 

kontaktin e parë të këmbësorit me  tokën  duke bërë një reduktim të përgjithshëm në vlerën 

e fërkimit të këmbësorëve. Një këmbësor i veshur ngadalëson në një normë prej 8 deri 10 

m/s 2 në rrugën e asfaltuar.  

  

 

 

 

 

 

 

 
40 J. C. Collins, Accident Reconstruction, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois. 

R.Limpert. Motor Vehicle Accident Reconstruction and Cause Analysis. 5th Edition. Lexis Publishing, 
Charlottesville, Virginia, USA. 
J. Eubanks, W. R. Haight. Pedestrian Involved Traffic Collision Reconstruction Methodology. SAE Technical 
Paper Series 921591.  
R.Aronberg. Airborne Trajectory Analysis Derivation for Use in Accident Reconstruction. SAE Technical 
Paper Series. 

41 A.S. Rich, Update on the Motorcyclist/Bicycle Equation. Http://www.tarorigin.com/art/Arich/Ped  
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VI. IDENTIFIKIMI I FAKTORËVE TË CILËT NDIKOJNË NË 

GJATËSINË  E HEDHJES SË KËMBËSORIT   

  

6.1. NDIKIMI I PROFILIT TË PJESËS SË PËRPARME TË AUTOMJETIT   

 

Rrjedha teknike e procesit të ndeshjes, gjegjësisht përplasjes ballore të automjetit në 

këmbësor nuk është gjithnjë e njëjtë, ajo mundet në disa raste t’i tregoj disa specifika. Këto 

janë pasojë dhe varen nga shumë faktorë si42:  

- nga forma e profilit të pjesës së përparme të automjetit,  

- nga dimensionet e automjetit,  

- nga pesha e automjetit,  

- nga shpejtësia e lëvizjes së automjetit në çastin e takimit (kontaktit) me 

këmbësorin,  

- nga vetitë e qëndrueshmërisë së strukturës së pjesës së automjetit me të cilën është 

goditur këmbësori,  

- nga pozita e trupit të këmbësorit në krahasim me gjerësinë e pjesës së përparme 

të automjetit,  

- nga drejtimi dhe shpejtësia e lëvizjes së këmbësorit në çastin e përplasjes,  

- nga lartësia dhe pesha e këmbësorit,  

- nga karakteristikat e mbështetjes së bazës në të cilën trupi i këmbësorit është i 

hedhur.  

Forma e përparme e automjetit ndikon në rrjedhën teknike të përplasjes në këmbësorë për 

arsye se te llojet e ndryshme të pjesës së përparme të automjeteve, raporti në mes pikës 

goditëse në automjet dhe qendrës së rendimit të këmbësorit janë të ndryshme.   

 
42 Prof.dr. Franko Rotim: Elementi sigurnosti cestovog prometa (Ekspertize prometnih nezgoda, Kinetika 

Vozila,Sudari Vozila), sveska 1, sveska 2, sveska 3, Zagreb . 
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Fig.6.0. Përzgjedhja e automjeteve nga softueri 

 

Është karakteristikë se gjatë përplasjes së automjeteve me formë të pjesës së përparme 

vertikale (autobus, automjete transportuese) pjesa e përparme është e lartë, te personat e 

rritur forca goditëse vepron me intensitet të njëjtë gati në të gjithë trupin njëkohësisht. Pos 

kësaj, trupi i këmbësorit menjëherë në çastin e përplasjes arrin shpejtësinë e automjetit. Rolin 

e njëjtë e marrin edhe automjetet e formave tjera kur përplasen në fëmijët e vegjël, sepse në 

këtë rast praktikisht në tërë trupin e fëmijës (përgjatë lartësisë së vogël të tij) njëkohësisht 

vepron forca goditëse me intensitet të njëjtë. 
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a).                                                 b).                                            c).                                                                       

 

Figura 6.1. Fazat e hedhjes së trupit në automjet 

Modeli i hedhjes tek këto raste (kur në procesin e ndeshjes përshihen automjetet e grupit I, 

II apo III) merr në konsideratë lëvizjet e këmbësorëve gjatë tri fazave (figura 6.2.):   

  

(a) Goditja dhe hedhja e trupit në pjesën e përparme të automjetit (distanca e përbashkët 

e lëvizjes së   trupit të këmbësorit me automjetin);  

  

(b) Hedhja në lartësi (“fluturimi”) e trupit të këmbësorit;  

  

(c) Rrëshqitja/rrokullisja/kërcimi i trupit të këmbësorit pas kontaktit të parë me tokën 

deri në pozicionin përfundimtar të ndaljes.  

  

Te automjetet e vogla të 

formës trapezoidale apo 

elipsoide, qendra e 

goditjes së pjesës së 

përparme të automjetit 

gjendet nën qendrën e 

rëndimit të trupit të 

këmbësorit dhe si pasojë 

kemi efektin e bartjes së 

këmbësorit nga automjeti 

apo hedhjes mbi automjet  

(figura 6.1).     

       

d).   
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Figura 6.2. Procesi goditjes dhe hedhjes së trupit të këmbësorit tek automjetet e Gr.I, II 

dhe III 

Duke marrë për bazë karakteristikat gjeometrike të  pjesës së përparme ballore të të gjitha 

automjeteve të përfshira në hulumtim si: lartësinë e  skajit të përparmë të mbulesës së 

motorit, lartësinë e skajit të mbrojtësit të përparmë, gjatësinë e  pjesës së përparme të 

kapakut të motorit, këndin e përcaktuar nga skaji i epërm i parakolpit dhe skaji i përparmë 

i mbulesës së motorit (figura 4.1 dhe tabela 4.2),  janë realizuar teste-simulime për të parë 

ndikimin e faktorit të profilit të këtyre automjeteve  në rrjedhën teknike të procesit  të 

ndeshjes dhe gjatësinë e hedhjes së këmbësorit.  

Softueret “PC Crash 11”  dhe “Virtual Crash 4” te  përdorur për këtë qëllim marrin për bazë 

një model “multibody” të këmbësorëve i cili mund të jetë një mjet i mirë për të analizuar 

lëvizjen e këmbësorit në lidhje me ndikimin e tij kinematik dhe dinamik. Modeli gjithashtu 

përfshinë aftësinë për të përdorur lloje të ndryshme të këmbësorëve, me karakteristika të 

ndryshme (me përmasa të ndryshme të gjatësisë dhe pesha të ndryshme ) nën kushte të 

ndryshme para goditjes (qëndrim në vend, ecje, vrapim, pozicionime të ndryshme).  
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Fig.6.3. Të dhënat e këmbësorëve në softuer 

Me përdorimin e softuerëve “PC Crash 11” dhe  “Virtual Crash 4” me sistem “multibody”, 

është bërë gjithashtu e mundur që të ndërlidhen lëndimet   e këmbësorëve me dëmtimet e 

paraqitura në automjete. Elementët e trupit të këmbësorit “multibody” (koka, ekstremitet e 

epërme, legeni, ekstremitet e poshtme etj.) janë të ndërlidhura me nyje. Për secilin trup ka 
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karakteristika të ndryshme të tilla si gjeometria, masa, ngurtësia e kontaktit dhe koeficientet 

e fërkimit.  

Për të identifikuar më lehtë ndikimin e profilit të pjesës së përparme ballore të automjetit në 

gjatësinë e hedhjes së këmbësorit, testet-simulimet janë ndarë në grupe sipas ndarjes së 

grupeve të automjeteve për te cilat janë matur parametrat gjeometrik (tabela 6.1.).  

Tabela 6.1. Grupet e automjeteve për të cilat janë realizuar testet e përplasjes me 

këmbësorë 

Automjetetet  Gr.  

Këndi i përcaktuar nga skaji i epërm i 

parakolpit dhe skajit të përparmë të 

mbulesës së motorit   α [°]  

“Opel Combo”  
I  

59  
50°< α < 60°  

“Peugeot 307”  52  

“VW Golf 19E”  

II  

67  
  

60°< α < 70°  
“Peugeot Partner”  61  

“VW Golf V”  61  

“Mercedes  E 220”    

III  

75  

70°< α < 80°  

“Audi 80”  72.5  

“BMW 530”   72  

“Mercedes 124”   70  

“Audi A4”   71  

“BMW X5”  74  

“VW T4”  

  
IV  

80°  

α >80°  

Bus  “Scania”  >80°  

Aut.trans. “Iveco”   >80°  

Aut.trans. “Volvo”  >80°  

  

Janë realizuar disa teste-simulime të përplasjes së këmbësorëve me të gjitha llojet e 

automjeteve të involvuara në aksidentet reale.   

Kushtet tjera në të cilat janë realizuar testimet kanë qenë:  

- Këmbësori “1” me gjatësi 1.15m (Lk1=1.15m);  

  

- Këmbësori “2” me gjatësi 1.78m (Lk2=1.78m);  

  

- Koeficienti i fërkimit me rrugën 0.78 (µ=0.78);  

  

- Shpejtësia e automjetit në momentin e goditjes 50km/h (v=50 km/h);  
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- Këmbësori është pozicionuar në pjesën e mesme të pjesë së përparme ballore të 

automjetit, duke pasur drejtimin e lëvizjes në drejtim të tërthortë me automjetin;  

  

- Përplasja (goditja) është shkaktuar në profil të këmbësorit (këto raste përbëjnë rastet 

me të shpeshta të goditjes në aksidente reale).  

  

 
  

6.1.1.Testet – Simulimet  GR.I.  

  

Automjetet e klasifikuara në “Gr.I” kanë profilin e pjesës së përparme në formë kryesisht 

elipsoide.  Në këtë grup të automjeteve, në rastin konkret të hulumtimit janë përfshirë 

automjetet “Opel Combo” dhe “Peugeot 307”.   

“Opel Combo”- Këmbësori “1”  

  

a) Pozicionimi i këmbësorit para goditjes  b). Faza primare e procesit të goditjes   

   

c). Shkëputja e këmbësorit nga automjeti     d). Rrëshqitja e këmbësorit përgjatë rrugës deri  

                                         në pozicionin e ndaljes   

  

Figura 6.4. Procesi i përplasjes së këmbësorit “1” nga automjeti “Opel Combo”  

-   Automjetet   kanë qenë   në proces  

frenimi    
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Referuar  procesit të goditjes së këmbësorit “1” nga automjeti “Opel Combo” vërehet se 

mungon efekti i hedhjes së trupit të këmbësorit në kapakun e motorit apo hedhjes në lartësi 

për shkak se lartësia e skajit të mbulesës së motorit është me e madhe se lartësia e qendrës 

së rëndimit të këmbësorit. Prandaj, në këtë rast pas përplasjes primare, këmbësori fiton 

impuls shtytës dhe me kokë përplaset në pjesën e përparme të mbulesës së motorit. Meqenëse 

automjeti ishte në proces frenimi, këmbësori shkëputet nga automjeti duke u hedhur në rrugë. 

Në rastin e goditjes primare te këmbësorët me karakteristika të këmbësorit “1” si në rastin 

konkret, mundësia e lëndimeve të kokës, komblikut dhe femurit është më e madhe në 

krahasim me lëndimet e pjesëve tjera. Mandej lëndime tjera mund të shkaktohen edhe në 

fazën e përplasjes sekondare të këmbësorit përgjatë rrëshqitjes në rrugë.  

Rruga e rrëshqitjes së këmbësorit përgjatë rrugës është me madhe se rruga e lëvizjes së 

përbashkët të këmbësorit me automjetin (diagrami 6.1.).  

    Diagrami 6.1. Shpejtësi- gjatësi e hedhjes-kohë  

 
 

Procesi i përplasjes së këmbësorit “2” nga automjeti “Opel Kombo” manifestohet me disa 

ndryshime në rrjedhën teknike në krahasim me procesin e përplasjes së këmbësorit “1” 

(figura 6.4). Pas përplasjes primare, këmbësori në varësi nga shpejtësia goditëse hedhet në 

kapakun e motorit dhe xhamin erëmbrojtës dhe në këtë rast kemi efektin e hedhjes në lartësi 

të trupit të këmbësorit. Pastaj, varësisht nga ngadalësimi i automjetit dhe intensiteti i forcës 

së inercionit, trupi i këmbësorit shkëputet nga automjeti duke u hedhur në rrugë (faza e 

rrëshqitjes së këmbësorit përgjatë rrugës) me ç ‘rast vazhdon rrëshqitjen përgjatë rrugës deri 

në pozicionin e ndaljes përfundimtare.  
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Test - Simulimi  “Opel Combo”- Këmbësori “2”  

 

a). Faza primare e procesit të goditjes                 b). Hedhja e trupit të këmbësorit në kapakun 

e motorit dhe xhamin erëmbrojtës   

  
Figura 6.5. Test-simulimi i përplasjes “Këmbësori 2-  Opel Combo” 

Diagrami 6.2. Rruga e ndaljes së automjetit          Diagrami 6.3. Gjatësia e hedhjes së 

këmbësorit  

   

Nga krahasimi i diagrameve 6.1 dhe 6.3, vërehet se rruga e rrëshqitjes së këmbësorit përgjatë 

rrugës është më e shkurtër në rastin e goditjes së këmbësorit “2”, sepse rruga e përbashkët e 

lëvizjes së automjetit dhe këmbësorit rritet për efekt të bartjes së trupit të këmbësorit nga 

pjesa e përparme e automjetit.  

Test - Simulimi “Peugeot 307- Këmbësori 1”  

   

Figura 6.6. Test-simulimi i përplasjes “Këmbësori 1-  Peugeot 307” 

  

    

    



  

2019  

  | 67 

 

                   Diagrami 6.4. Gjatësia e hedhjes së këmbësorit “1”  

 

  

 Test - Simulimi  “Peugeot 307- Këmbësori 2” 

  
Figura 6.7.Test-simulimi i përplasjes  “Këmbësori 2-  Peugeot 307” 

 

Diagrami 6.5. Rruga e ndaljes së automjetit         Diagrami 6.6. Gjatësia e hedhjes së 

këmbësorit 
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Bazuar në testet e simulimeve të përplasjes automjet-këmbësorë, në rastin e përplasjes së 

këmbësorëve fëmijë nga automjetet e  grupit I (50°< α < 60°), distanca totale e hedhjes së 

këmbësorit është më e shkurtër në krahasim me distancën totale të hedhjes së këmbësorëve 

të rritur, efekt i cili vërehet se ndodhë po ashtu edhe me automjetet  e grupeve tjera. Rrjedha 

teknike e procesit të përplasjes po ashtu ndryshon. Në rastin e përplasjes së këmbësorëve 

fëmijë, mungon efekti i hedhjes së këmbësorit mbi automjet, përveç se këmbësori me kokë 

ka mundësi të përplaset në mbulesën e motorit. Pra, distanca e hedhjes në lartësi (në ajër), 

mbi qendrën e rëndimit të pjesës së përparme të automjetit,  e trupit të këmbësorit fëmijë 

është zero. Gjatësia totale e hedhjes së trupit të këmbësorit fëmijë përbëhet nga rruga e 

përbashkët e lëvizjes se automjetit me këmbësorin dhe distanca e rrëshqitjes përgjatë rrugës 

deri në pozicionin përfundimtar të ndaljes së këmbësorit. Nga diagramet e fituara, vërehet 

se distanca e rrëshqitjes së këmbësorëve fëmijë përgjatë rrugës është më e madhe në 

krahasim me rrugën e këmbësorëve të rritur, ndërsa ndodh e kundërta me rrugën e përbashkët 

të lëvizjes së automjetit dhe këmbësorit.   

 

6.1.2. Testet – simulimet GR.II 

 

Në kuadër të automjeteve të klasifikuara në grupin II, në rastin konkret të hulumtimit janë 

përfshirë automjetet “VW Golf 19E”. “Peugeot Partner” dhe “VW Golf V”. 

Test-simulimi i përplasjes  “Këmbësori 1-  VW Golf 19E” 

   

    

Figura 6.8. Procesi i përplasjes së këmbësorit “1” dhe “2”  nga automjeti “VW Golf II” 

(Diagramet  shpejtësi- gjatësi e hedhjes-kohë) 
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Diagrami 6.7. Varësia  S-v-T (këmbësori "1)     Diagrami 6.8. Varësia  S-v-T (këmbësori 2)       

  
 

Nuk vërehen ndryshime të theksuara në procesin e goditjes dhe rrjedhës teknike të aksidentit 

ndërmjet automjeteve të grupit I dhe II. Distanca totale e hedhjes së këmbësorit po ashtu nuk 

ka ndryshime të dukshme.  

6.1.3.Testet – simulimet  GR.III 

Në kuadër të automjeteve të klasifikuara në grupin III, në rastin konkret të hulumtimit janë 

përfshirë automjetet “Mercedes E220”, “BMW 530”, “Mercedes 124”, “Audi A4” dhe 

“BMW X5”. 

    

 
Figura 6.9. Procesi i përplasjes së këmbësorit “1” nga automjeti “BMW 530” (Diagrami 

shpejtësi- gjatësi e hedhjes-kohë)  

  

_____ Hedhja e trupit të 

këmbësorit            
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Figura 6.10. Test-simulimi i përplasjes “Këmbësori 2-  BMW 530” 

  

 
Figura 6.11. Test – simulimi i procesit të goditjes së këmbësorit (fëmijë) nga automjeti 

“Audi” 

Bazuar në testet e simulimeve të përplasjes automjet- këmbësor (fëmijë), distanca totale e 

hedhjes së këmbësorit -fëmijë rritet në raport me rritjen e këndit ndërmjet skajit të epërm të 

parakolpit dhe skajit  të përparmë të mbulesës së motorit (tabela 6.2, diagrami 6.9.). 

Tabela 6.2. Rezultatet e test-simulimeve         Diagrami 6.9. Distanca e hedhjes së këmbësorit-fëmijë 

 
Rezultatet e fituara nga testet e përplasjes së automjeteve të grupit I, II dhe III (të 

cilat karakterizohen nga pjesa e përparme e profilit kryesisht elipsoide dhe  trapezoide si 
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dhe me gjatësi të caktuar të mbulesës e motorit nën kënd 20°) me këmbësor, tregojnë  se me 

rritjen e lartësisë së skajit të mbrojtësit të përparmë të automjetit dhe këndit ndërmjet skajit 

të epërm të parakolpit dhe skajit  të përparmë të mbulesës së motorit, rritet  distanca e 

rrëshqitjes së këmbësorit përgjatë rrugës (diagramet 6.10 dhe 6.11) duke rritur në këtë rast 

edhe  impaktin e koeficientit të fërkimit ndërmjet këmbësorit dhe rrugës,  ndërsa zvogëlohet 

rruga e përbashkët e lëvizjes se automjetit me këmbësorin ( fgura 6.12.). 

 Diagrami 6.10.Raporti shpejtësi-rrugë-kohë  Diagrami 6.11. Raporti shpejtësi-rrugë-kohë    

(Peugeot- këmbësorë)                                     (Audi- këmbësorë)   

  

 

 

 
 

Figura 6.12. Ndikimi këndit dhe lartësisë së mbrojtësit të automjetit në rrugën e rrëshqitjes 

së këmbësorit pas kontaktit  me tokën 

Me rritjen e lartësisë së skajit të mbulesës së motorit të automjetit zvogëlohet mundësia e 

hedhjes së trupit të këmbësorit në mbulesën e motorit dhe xhamin erëmbrojtës. Rritja e 

këndit të përcaktuar nga skaji i epërm i parakolpit dhe skaji i përparmë i mbulesës së motorit 
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ndikon po ashtu në zvogëlimin e lartësisë së hedhjes së trupit të këmbësorit të rritur mbi 

automjet dhe gjatësisë e përbashkët të lëvizjes së trupit të këmbësorit me automjetin.   

Nga ana tjetër, te automjetet me gjatësi më të madhe të mbulesës së motorit rritet mundësia 

e bartjes së trupit të këmbësorit në distancë më të gjatë (rruga e përbashkët e lëvizjes se 

automjetit dhe këmbësorit është me e madhe).  Duhet theksuar se për të tre grupet e 

automjeteve (I, II dhe III) nuk vërehen ndryshime të mëdha në distancën totale të hedhjes 

së trupit të këmbësorit të rritur. Ndryshimet me të theksuara vërehen ndërmjet rasteve të 

goditjes së këmbësorit fëmijë dhe të rritur meqenëse edhe kinematika e përplasjes 

manifestohet me ndryshime të mëdha.  

Një rol të rëndësishëm në zvogëlimin e ndikimit të pjesës së përparme ka edhe struktura 

elastike dhe shumë e rezistueshme e parakolpit, e cila së bashku me elementet anësore, 

pjesërisht absorbon ndikimin e forcës. Kjo mund të ndikoj po ashtu në zvogëlimin e 

intensitetit të lëndimeve të këmbësorëve.  

6.1.4. Testet – simulimet  GR.IV  

 

Automjetet e klasifikuara në grupin IV, kanë profilin e pjesës së përparme në formë vertikale 

“BOX” dhe karakteristikë e procesit të goditjes së këmbësorit nga këto automjete është  

mungesa e hedhjes së trupit të këmbësorit mbi automjet. Në këtë grup të automjeteve, në 

rastin konkret të hulumtimit janë përfshirë automjetet “VW T4”, “Scania”, “Iveco” dhe 

“Volvo”.   
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Figura 6.13. Procesi i përplasjes së këmbësorit “1” nga automjeti “VW T4”  

(Diagrami shpejtësi- gjatësi e hedhjes-kohë) 

 

  
Figura 6.14. Test-simulimi i përplasjes “Këmbësori 2-  VW T4”  

 
Figura 6.15. Test-simulimi i përplasjes  “Këmbësori 1-   Bus Scania”  

  
Figura 6.16. Test-simulimi i përplasjes “Këmbësori 2-   Bus Scania”  
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Figura 6.17. Test-simulimi i përplasjes “Këmbësori 1-   Kamioni Iveco”  

  
Figura 6.18. Test-simulimi i përplasjes “Këmbësori 2-   Kamioni Iveco”  

 

Figura 6.19. Test-simulimi i përplasjes  “Këmbësori 1-   Kamioni Volvo” 
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Figura 6.20. Test-simulimi i përplasjes “Këmbësori 2-   Kamioni Volvo”  

Mbështetur në testet e goditjes së këmbësorëve nga automjetet e grupit IV (forma e përparme 

vertikale) vërehet mungesa e efektit të bartjes, gjegjësisht hedhjes së trupit të këmbësorit në 

pjesën e përparme të automjetit apo hedhjes në lartësi. Kjo ndodhë meqenëse qendra e 

rëndimit të trupit të këmbësorit është nën qendrën e automjetit dhe në këtë rast pas goditjes, 

për shkak të formës vertikale të automjeti pjesa e epërme e trupit të këmbësorit shtyhet 

përpara dhe bie para automjetit (figurat  6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 dhe  6.20).   

Procesi i ndeshjes ndërmjet këmbësorit dhe automjetit të formës vertikale karakterizohet me 

rritje të ndikimit të fërkimit ndërmjet këmbësorit dhe rrugës gjatë rrëshqitjes së këmbësorit 

pas goditjes. Për këtë arsye, korrelacioni i varësisë së gjatësisë së hedhjes së këmbësorit nga 

shpejtësia, në të njëjtat kushte, nuk është i fortë në rastin e goditjes nga automjetet e formës 

vertikale në krahasim me ato  me formë trapezoidale apo elipsoide (figura 6.21 ).   

 
Figura 6.21. Varësia e gjatësisë së hedhjes së këmbësorit nga forma e përparme e 

automjetit për shpejtësi konstante (goditja e këmbësorit nga tre automjete me profil të 

ndryshëm të pjesës së përparme) 
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Kur marrim parasysh ndikimin e gjatësisë së këmbësorit, bazuar në rezultatet e fituara nga 

procesi i goditjes së këmbësorit për shpejtësi të ndryshme të automjeteve  me profil të 

ndryshëm, vërehet se  ekziston një korrelacion më i  mirë dhe ngjashmëri e procesit të 

goditjes  së këmbësorit fëmijë nga automjetet e formës trapezoidale apo elipsoide me atë të 

goditjes së këmbësorëve të rritur nga automjetet e formës vertikale  (figura 6.21 dhe 6.22).  

 
 

Figura 6.22. Varësia e gjatësisë së hedhjes së këmbësorit nga pjesa e përparme e 

automjetit për shpejtësi të ndryshme 
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  Figura 6.23. Procesi i përplasjes së këmbësorit nga automjeti me formë të përparme 

vertikale (“Box”) 

  

Këndi i ngritjes së këmbësorit   në rastin e përplasjes nga automjetet e Gr.IV  është negativ  

ose është shumë më i ulët (është argumentuar edhe nga analiza e procesit të goditjes së 

    
  

    
  

  

Modeli i hedhjes para merr  

në konsideratë lëvizjet e  

këmbësor ë ve gjatë tri  

fazave (fig.6.2  3 .):   

) ( a goditjes ;   

  

( b ) rrëzimit ;   

  

( c ) rrëshqitjes  

/rrokullisjes deri në  

pozicionin  

përfundimtar.   

Ky efekt është vërejtur edhe  

në ras tin e procesit të  

goditjes së këmbësorëve  

fëmijë (me gjatësi të vogël)  

nga automjetet e formave  

tjera të klasifikuara në  

grupet I, II dhe III.   

Distanca e pë rgjithshme e  

hedhjes së një këmbësori  

është shuma e distancës së  

kaluar  secilën  prej  në  

fazave indi viduale:   

S 
përgjithshme 

S = 
goditjes 

+ S 

rrëzimit 
+ S 

rrëshq.   

FAZAT    E  PROCESIT TË   
NDESHJES   AUTOMJET  

) (  “BOX”   - KËMBËSORË   

        Faza II   
  
Pas goditjes primare,  
këmbësori    fiton impuls  

dhe shtytes    hedhet  
përpara    dhe perplaset  
në rrugë . Në këtë rast  

mundësia  rritet  që  
këmbësori të shkelet  

automjeti  me  nga  
formë  përparme  të  
vertikale (“BOX”).   
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këmbësorëve nga ky lloj i automjeteve me ç’rast vërehet  se mungon efekti i hedhjes së 

këmbësorit në lartësi, figura 6.23 )  se në rastin e përplasjen së këmbësorëve nga automjetet 

e Gr.I, II dhe III (diagramet  6.12, 6.13, 6.14 dhe 6.15).  

  

 Diagrami 6.12. Këndi i ngritjes (aut. udhëtarësh, v=70km/h)   Diagrami 6.13. Këndi i ngritjes  

(aut. udhëtarësh,   v=80km/h)  

 

 Diagrami 6.14. Këndi i ngritjes (Bus, v=70km/h)  Diagrami 6.15. Këndi i ngritjes (Bus, v=80km/h)  

 

Rezultatet e gjatësisë totale të hedhjes së këmbësorëve nga automjetet e përfshira në 

hulumtim (Gr I, II, III dhe IV janë paraqitur në tabelën 6.3 dhe diagramin 6.16.  
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Tabela 6.3. Gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit në varësi nga parametrat gjeometrik të 

profilit të pjesës së përparme të automjetit  për shpejtësi goditëse konstante 

  

Automjetet  Gr.  Këndi43 α  
Shpejtësia 
e goditjes  

[km/h]  
µ  

Këmbësori/gjatësia 
[m]  

Gjatesia e hedhjes 
së këmbësorit [m]  

1  2  Kemb.1  Kemb.2.  

“Opel Combo”  
I  

50°< α < 
60°  

59°  50  0.78  1.15  1.78  16  20  

“Peugeot 307”  52°  50  0.78  1.15  1.78  17  22  

“VW Golf 19E”  

II  
60°< α < 
70°  

67°  50  0.78  1.15  1.78  16  21  

“Peugeot 
Partner”  61°  50  0.78  1.15  1.78  14  20.5  

“VW Golf V”  61°  50  0.78  1.15  1.78  17  22  

“Mercedes  E 
220”  

III  
70°< α < 
80°  

75°  50  0.78  1.15  1.78  17.5  21  

“Audi A4”  72.5°  50  0.78  1.15  1.78  17  19.5  

“BMW 530”  72°  50  0.78  1.15  1.78  17  23  

“Mercedes 124”  70°  50  0.78  1.15  1.78  17  22.5  

BMW X5  71°  50  0.78  1.15  1.78  16.9  24  

“VW T4”  

  

IV  

  

α >80°  

80°  50  0.78  1.15  1.78  16  20  

Bus  “Scania”  >80°  50  0.78  1.15  1.78  12  15  

Aut.trans. 
“Iveco”  >80°  50  0.78  1.15  1.78  13  15.5  

Aut.trans. 
“Volvo”  >80°  50  0.78  1.15  1.78  15  17.5  

  

Diagrami 6.16. Ndikimi i profilit të pjesës së përparme në gjatësinë totale  të hedhjes së 

këmbësorit 

  

 
 

 

 
43 α  -Këndi i përcaktuar nga skaji i epërm i parakolpit dhe skaji i përparmë i mbulesës së motorit [°]  
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6.2. NDIKIMI I GJATËSISË DHE PESHËS SË KËMBËSORIT  

  

Në procesin e goditjes ballore në mes automjetit dhe këmbësorit vërehen ndryshime në rastet  

e goditjes së këmbësorëve të rritur dhe fëmijë (këmbësorë me gjatësi dhe pesha të ndryshme). 

Konstatime lidhur rrjedhën teknike të procesit të ndeshjes tek personat e rritur dhe fëmijë 

janë nxjerrë edhe në analizën paraprake në pikën 6.1, ku është analizuar ndikimi i 

parametrave gjeometrik të profilit të përparmë të automjetit në gjatësinë e hedhjes së 

këmbësorëve të rritur dhe fëmijë. Nga analiza në piken 6.1. është konstatuar se ekziston 

lidhje e ngushtë në mes të gjatësisë së këmbësorit dhe parametrave gjeometrik të profilit të 

pjesës së përparme të automjetit. Prandaj, vlerësimet dhe konstatimet e dhëna më sipër që 

lidhen me ndikimin e gjatësisë së këmbësorit nuk janë përshkruar përsëri edhe në këtë pikë 

(6.2).  

Ndikimi i gjatësisë dhe peshës së këmbësorit në gjatësinë totale të hedhjes së këmbësorit për 

shpejtësi të caktuar të automjetit  është analizuar me anë të testeve simulative duke përdorur 

dy automjete me karakteristika të ndryshme teknike (VW Golf dhe BMW X5) dhe 

këmbësorë të gjatësive dhe peshave të ndryshme.  

Për qëllime të testeve janë përdorur 11 këmbësorë:  

- Këmbësori “1”   - gjatësia 0.96 m, 19kg, gjinia- F;  

- Këmbësori “2”   - gjatësia 1.1 m,  23kg, gjinia- F;  

- Këmbësori “3”   - gjatësia 1.22 m, 32kg, gjinia- F;  

- Këmbësori “4”   - gjatësia 1.35 m, 35kg, gjinia- F;  

- Këmbësori “5”   - gjatësia 1.65 m, 58kg, gjinia- F;  

- Këmbësori “6”   - gjatësia 1.00 m,  25kg, gjinia-M;  

- Këmbësori “7”   - gjatësia 1.15m,  30kg, gjinia- M;  

- Këmbësori “8”   - gjatësia 1.25m, 35kg, gjinia- M;  

- Këmbësori “9”   - gjatësia 1.38m,  42kg, gjinia-M;  

- Këmbësori “10” - gjatësia 1.45m, 45kg, gjinia- M;  

- Këmbësori “11” - gjatësia 1.78m, 75kg, gjinia- M;  

Kushtet tjera në të cilat janë realizuar testimet kanë qenë:  

- Koeficienti i fërkimit me rrugën 0.78 (µ=0.78);  

- Shpejtësia e automjetit në momentin e goditjes 50km/h (v=50 km/h);  

- Këmbësori është pozicionuar në pjesën e qendrore të pjesës së përparme të 

automjetit, në  lëvizjes në drejtim të tërthortë me automjetin;  
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- Përplasja (goditja) është shkaktuar në anën e djathtë të këmbësorit   

- Automjetet  kanë  qenë  në proces 

frenimi .   

   

   

 

 

Testet-Smulimet  

Duke marrë për bazë të dhënat e mësipërme, në vijim me anë të softuerit janë realizuar teste-

simulime të procesit të goditjes së këmbësorëve dhe janë analizuar parametrat si në vijim:  

- Lk- gjatësia e këmbësorit;  

- Qk- pesha e këmbësorit; 

- v- shpejtësia e lëvizjes së automjetit;  

- LHVW- gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit pas goditjes nga automjeti “VW Golf 

V”;  

- LHBMW- gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit pas goditjes nga automjeti “BMW 

X5”.  

1. Lk=0.96 m, Qk=19kg, GJ-F, v=50 km/h, LHVW=16m, LHBMW=16.5m  

  
 

  

Figura 6.24. Distanca e hedhjes se këmbësorit me gjatësi 0.96m nga automjetet “VW” 

dhe “BMW X5”  
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Me rritjes e gjatësisë së këmbësorit, pas çastit të goditjes primare, rritet mundësia e hedhjes 

së këmbësorit në pjesën e përparme të mbulesës së motorit dhe xhamit erëmbrojtës të 

automjetit. Rruga e përbashkët e lëvizjes së këmbësorit dhe automjetit në këtë rast është me 

e madhe në krahasim rastin e përplasjes së këmbësorëve me gjatësi të vogël. Rritja e gjatësisë 

se këmbësorit nënkupton rritjen proporcionale edhe të peshës se tij, gjë që ka ndikim në 

kinematikën e përplasjes së këmbësorit, gjegjësisht rritjen e gjatësisë totale të hedhjes së 

këmbësorit.  

2. Lk=1.1 m, Qk=23kg, GJ-F, v=50 km/h, LHVW=14.5m, LHBMW=15m  

  

3. Lk=1.22 m, Qk=32kg, GJ-F, v=50 km/h, LH=15.5m, LHBMW=16m  

4.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.  

6. Lk=1.35 m, Qk=35kg, GJ-F, v=50 km/h, LHVW=18m, LHBMW=1 

4.Lk=1.65 m, Qk=58kg,  GJ-F , v=50 km/h, LHVW=22m, LHBMW=21m  
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4. Lk=1.35 m, Qk=35kg, GJ-F, v=50 km/h, LH=18m, LHBMW=18m  

 
 

5.Lk=1.65 m, Qk=58kg,  GJ-F , v=50 km/h, LHVW=22m, LHBMW=21m  

 

Figura 6.25. Procesi i goditjes së këmbësorëve (gjinia F) me gjatësi dhe pesha të ndryshme 

nga automjetet “VW Golf V” dhe “BMW X5” (diagramet LH-v-T)  

 

Në rastin fillestar të goditjes (goditja primare), këmbësoret kryesisht goditen nga pjesa e 

mbrojtësit të përparmë të automjetit në pjesën e ekstremiteteve të poshtme (te këmbësorët e 

rritur) apo pjesën e komblikut dhe femurit (te këmbësorët fëmijë). Nga rezultatet dhe 

diagramet e fituara më sipër argumentohet se rritja e gjatësisë së këmbësorit ndikon në 

kinematikën dhe rrjedhën teknike të aksidentit, gjegjësisht në rrugën e përbashkët të lëvizjes 

    

 

    

    

 

    



  

2019  

  | 84 

 

së këmbësorit dhe rrugën e rrëshqitjes pas hedhjes së këmbësorit të cilat përbëjnë gjatësinë 

totale të hedhjes së këmbësorit pas goditjes.  

1. Lk=1 m, Qk=25kg, GJ-M,   v=50 km/h, LHVW=16.8m, LHBMW=17m  

 

2. Lk=1.15 m, Qk=30kg, GJ-M,   v=50 km/h, LHVW=15.5m, LHBMW = 16.9m  

  

3. Lk=1.25 m, Qk=35kg, GJ-M,   v=50 km/h, LHVW=16m, LHBMW = 16.5m  

  

4. Lk=1.38 m, Qk=42kg, GJ-M,   v=50 km/h, LHVW=20m, LHBMW = 20m  
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5. Lk=1.45 m, Qk=45kg, GJ-M,   V=50 km/h, LHVW=19.3m,LHBMW = 20m  

  

6. Lk=1.78 m, Qk=75kg, GJ-M,   V=50 km/h, LHVW=22m,LHBMW = 24m 

 

Figura 6.26. Procesi i goditjes së këmbësorëve (gjinia M) me gjatësi dhe pesha të 

ndryshme nga automjetet “VW Golf V” dhe “BMW X5” (diagramet LH-v-T)  

  

Rezultatet e gjatësisë totale të hedhjes së këmbësorëve me gjatësi dhe pesha të ndryshme dhe 

parametra tjerë konstant, janë paraqitur në tabelën 6.4 dhe diagramin 6.17.  

Tabela 6.4.  Gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit në varësi nga gjatësia e këmbësorit dhe 

pesha e tij, për shpejtësi goditëse dhe parametra tjerë konstant   

 
Këmbësori Shpejtës

ia 
goditëse 
[km/h] 

 
µ 

Gjatësia e hedhjes [m] 

 Gjinia Gjatësia [m] Pesha [kg]   VW Golf V BWV X5 

1 F 0.96 19 50 0.78 16 16.5 

2 F 1.1 23 50 0.78 14.5 15 

3 F 1.22 32 50 0.78 15.5 16 

4 F 1.35 35 50 0.78 18 18 

5 F 1.65 58 50 0.78 22 21 

6 M 1.0 25 50 0.78 16.8 17 

7 M 1.15 30 50 0.78 15.5 16.9 

8 M 1.25 35 50 0.78 16 16.5 

9 M 1.38 42 50 0.78 20 20 

10 M 1.45 45 50 0.78 19.3 20 

11 M 1.78 75 50 0.78 22 22.5 
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Diagrami 6.17. Ndikimi gjatësisë dhe peshës së këmbësorit   në gjatësinë totale  të hedhjes 

së këmbësorit 

 

Procesi i ndeshjes tek personat e rritur kur në aksident përfshihen automjete të formës 

vertikale ka ngjashmëri me procesin dhe kinematikën e përplasjes së këmbësorëve fëmijë në 

rastin e goditjes nga automjetet e grupeve I, II dhe III (kryesisht automjete të udhëtarëve).  

Në varësi të shpejtësisë goditëse, trupi i këmbësorit (tek personat e rritur), pas goditjes 

primare, pëson goditjen sekondare në kapakun e motorit (me pjesën e femurit dhe komblikut) 

dhe xhamin erëmbrojtës, pastaj hedhet në rrugë ku pason goditja terciare përgjatë rrugës. 

Nga ana tjetër tek këmbësorët me gjatësi të vogël (fëmijë) pas goditjes primare mund të pasoj 

përplasja me kokë në kapakun e motorit dhe trupi i këmbësorit hedhet përpara automjetit ku 

mund të pasojnë lëndime tjera në kontaktin me rrugën. Pra, gjatësia e këmbësorit ka ndikim 

të theksuar në rrjedhën teknike të procesit të ndeshjes dhe gjatësinë totale të hedhjes së 

këmbësorit. Është shumë e rëndësishme që në varësi të parametrave gjeometrik të profilit të 

përparmë të automjetit dhe gjatësisë së këmbësorit të bëhet edhe lidhja në mes të lëndimeve 

të këmbësorit dhe dëmtimeve të evidentuara në automjet. Rritja e peshës së këmbësorit ka 

ndikim më të vogël në rritjen e gjatësisë totale të hedhjes së këmbësorit.  
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6.3. NDIKIMI I KOEFICIENTIT TË FËRKIMIT TË KËMBËSORIT ME RRUGËN 

 

Aksidentet në realitet shpesh ndodhin në rrugë me kushte të ndryshme të shtresës qarkulluese 

dhe këmbësorët shpeshherë pas aksidentit hedhen në sipërfaqe të ndryshme (rrugë e 

asfaltuar, rrugë me zhavorr, rrugë dheu, sipërfaqe e lagësht, sipërfaqe e terur, rrugë me 

pjerrtësi gjatësore etj). Nga analiza e mësipërme e tre parametrave ndikues (profilit të pjesës 

së përparme të automjetit, gjatësisë së këmbësorit dhe peshës së tij) në procesin e goditjes së 

këmbësorit dhe gjatësinë totale të hedhjes, vërehet se këmbësori një pjesë të rrugës pas 

goditjes primare mund ta kaloj duke u zhvendosur (rrëshqitur) përgjatë rrugës. Në këtë rast 

efekti i fërkimit ndërmjet këmbësorit dhe rrugës ka rëndësi të madhe në gjatësinë totale të 

hedhjes së këmbësorit. Shumë modele të hulumtuesve të tjerë për llogaritje të shpejtësisë së 

goditjes në funksion të gjatësisë totale të hedhjes së këmbësorit, nuk e marrin për bazë këtë 

parametër mjaft të rëndësishëm.  

Prandaj, analiza e ndikimit të këtij parametri në procesin e goditjes së këmbësorit nga 

automjeti dhe rrjedhën teknike deri në pozicionin përfundimtar të hedhjes së këmbësorit pas 

aksidentit është i domosdoshëm të merret për bazë gjatë rikonstruimit dhe ekspertimit të 

aksidenteve me këmbësorë.   

Ndikimi i pjerrtësisë gjatësore të rrugës po ashtu është shumë i rëndësishëm të merret për 

bazë në gjatësinë totale të hedhjes (rrëshqitjes së këmbësorit përgjatë rrugës)  së këmbësorit. 

Në rastin konkret, për qëllime të hulumtimit, ndikimi i pjerrtësisë gjatësore të rrugës është 

marrë për bazë duke e inkorporuar këtë parametër në kuadër të koeficientit të fërkimit. Për 

rastet kur rruga ka qenë me pjerrtësi gjatësore-tatëpjetë, është zvogëluar vlera e koeficientit 

të fërkimit të këmbësorit me rrugën, ndërsa për rastet kur rruga ka qenë me pjerrtësi 

gjatësore-përpjetë  (figura 6.27 ), është rritur vlera e koeficientit të fërkimit me rrugën. 
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Figura 6.27. Rastet e goditjes së këmbësorit në rrugën me pjerrtësi gjatësore 

Vlerat e fërkimit ndërmjet këmbësorit dhe rrugës, janë marrë në funksion të llojit dhe 

gjendjes së rrugës nga 0.1 për rrugë të rrëshqitshme (shtresa qarkulluese me borë ose akull) 

deri 0.78 për rrugën e terur. Edhe pse hulumtime të autorëve të ndryshëm tregojnë për vlera 

të fërkimit deri në 1.2 ne rastin e këmbësorëve, shumica prej tyre vlerësojnë se vlera mesatare 

gjatë rrëshqitjes së këmbësorit është   rreth 0.55.  

Në kuadër të këtij punimi, ndikimi i fërkimit në distancën e hedhjes së këmbësorit, 

gjegjësisht rrugën e rrëshqitjes së këmbësorit dhe në përgjithësi në përplasjet automjet-

këmbësorë është analizuar me anë të testimeve të goditjes së këmbësorëve në kushtet si në 

vijim:  
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- Këmbësori – gjatësia 1.78m (Lk = 1.78m);  

- Fërkimi (μ): 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 06, 0.7 dhe 0.78;  

- Shpejtësia e automjetit në momentin e goditjes së këmbësorit   60 [km / h];  

- Këmbësori është vendosur në pjesën e përparme të automjetit, në lëvizje në drejtimin 

e tërthortë me lëvizjen e automjetit;  

- Automjeti në proces të frenimit (50%).  

 

Testimi i  goditjes së këmbësorit nga automjeti “Mercedes E 220” për vlerën  e koeficientit 

të fërkimit prej µ=0.1 dhe 0.2 është paraqitur në figurat 6.28 dhe 6.29. 

 

 
Figura 6.28. Hedhja e këmbësorit pas goditjes nga aut. Merc.  

në pjesën e rrugës me fërkim prej 0.1 

 

 
Figura 6.29. Hedhja e këmbësorit pas goditjes nga aut. Merc.   

në pjesën e rrugës me fërkim prej 0.2 

Rezultatet e testeve të 

goditjes së këmbësorit nga 

automjetet e klasifikuara në 

grupet I, II dhe II me profil 

të përparmë kryesisht 

elipsoid dhe trapezoidal (në 

rastin konkret automjetet  

“Mercedes E220” dhe 

“Peugeot 307”), tregojnë se 

për vlera të vogla të fërkimit  

(0.1, 0.2, 0.3 deri 0.35) 

gjatësia totale hedhjes së 

këmbësorit pas goditjes  

është e madhe (fig.6.28, 

6.29,  dhe 6.30).  Në fakt, kur 

analizohet rrjedha teknike 

dhe kinematika e përplasjes 

së këmbësorit vërehet se tek 

këto automjete (me gjatësi të 

caktuar të mbulesës së 

motorit dhe nën këndin prej 

20°), pas goditjes këmbësori 

bartet së bashku me pjesën e 

përparme të automjetit 

pothuaj deri në pozicionin 

përfundimtar të ndaljes së 

automjetit.  
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v=60 km/h, µ=0.1,  LH=45m 

 

  

v=60 km/h, µ=0.2,  LH=43m 

 

  

Figura 6.30. Hedhja e këmbësorit pas goditjes nga aut. Peugeot  

në  pjesën e rrugës me fërkim prej 0.1 dhe 0.2 

 

Nga ana tjetër, në rastin e goditjes së këmbësorit nga automjetet e grupit IV (forma “BOX”), 

mungon efekti i bartjes së trupit të këmbësorit nga pjesa e përparme e automjetit, por edhe 

tek këto raste ndikimi i koeficientit të fërkimit është i madh, sepse rruga totale e këmbësorit 

pas hedhjes para nga goditja (trajektores shtytëse para) përbëhet nga rruga e rrëshqitjes 

(figura 6.31).  

 

Është e kuptueshme që sa 

më i vogël të jetë 

koeficienti i fërkimi, 

rruga e ndaljes së 

automjetit dhe gjatësia e 

rrëshqitjes së  këmbësorit 

përgjatë rrugës është më e 

madhe. Meqenëse rruga 

totale e këmbësorit pas 

goditjes deri në 

pozicionin përfundimtar 

të ndaljes, përbëhet në 

masën më të madhe nga 

rruga e përbashkët e 

lëvizjes me automjetin 

(mungon shkëputja e 

këmbësorit nga nga 

automjeti deri në 

pozicionin e afërt të 

ndaljes), për vlera të 

fërkimit me të ultë se 

0.35, gjatësia totale e 

hedhjes së këmbësorit 

nuk mund të merret për 

bazë për llogaritjen e 

shpejtësisë së automjetit. 
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a) v=60 km/h, µ=0.78,  LH=20m 

 

  
b) v=60 km/h, µ=0.7,  LH=26m 

 

Prandaj, ndikimi i këtij faktori në modelin e formuluar në kuadër të këtij hulumtimi është 

marrë për bazë vetëm për vlera të fërkimi mbi 0.35. 

 
 

Figura 6.31. Hedhja e këmbësorit pas goditjes nga autobusi “Scania” në  pjesën e rrugës 

me fërkim prej 0.7 (a) dhe 0.78 (b)  

 

Rezultatet lidhur me ndikimin e këtij faktori janë paraqitur në tabelën 6.5.  

Shumica e modeleve 

ekzistuese  nuk marrin për 

bazë fërkimin ndërmjet 

këmbësorit dhe rrugës pas 

goditjes, ndërsa nga 

hulumtimi vërehet se 

ndikimi i tij është mjaft i 

madh. Lineariteti i 

varësisë së  distancës së 

hedhjes së këmbësorit nga 

shpejtësia goditëse  nuk 

është i njëjtë për vlera të 

ndryshme të fërkimit.  

Për vlera të fërkimit nën 

0.35, distanca e hedhjes se 

këmbësorit nuk ndjekë  

rrugë lineare në raport me 

shpejtësinë goditëse.   
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Tabela 6.5.  Gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit në varësi nga koeficienti i fërkimit me 

rrugën, për shpejtësi goditëse dhe parametra tjerë  konstant   
     µ                      Shpejtësia [km/h]   Gjatësia e hedhjes  së këmbësorit nga automjeti [m]  

“Peugeot 307” 

(α=520) 
“Mercedes E 220” 

(α=750) 
Autobus Scania 

(α>800) 

 0.78  60   24  24  20  

0.7  60  25  26  26  

 0.6  60   26.5  27  27  

0.5  60  29  32  28  

 0.4  60   32  33.5  29.5  

0.3  60  34  36.5  35  

 0.2  60   43  46  38  

0.1  60  45  48  42  

 

Në përgjithësi tek të gjitha rastet e goditjes nga automjetet e ndryshme, procesi teknik i 

ndeshjes automjet-këmbësorë  tregon disa specifika për vlera të ndryshme të fërkimit me 

rrugën. Distanca totale e hedhjes së këmbësorit rritet me zvogëlimin e vlerave të fërkimit. 

Për vlera të ulëta të koeficientit të fërkimit, pas çastit fillestar të goditjes, rritet mundësia e 

bartjes së trupit të këmbësorit nga pjesa e përparme e automjetit deri në pozicionin 

përfundimtar të ndaljes  dhe në këtë rast nuk kemi hedhje normale  të këmbësorit. 

Korrelacioni  i varësisë së hedhjes së këmbësorit nga koeficienti i  fërkimit me rrugën nuk 

është i fortë (diagrami 6.18)  për vlera të ulëta të koeficientit të fërkimit (nën 0.35), prandaj, 

ndikimi i këtij faktori në gjatësinë totale të hedhjes së këmbësorit do të merret për bazë vetëm 

për vlera më të mëdha se 0.35. Korrelacioni  në mes të fërkimit dhe gjatësisë së hedhjes është 

paraqitur në diagramin 6.18.   

     Diagrami 6.18. Korrelacioni  në mes të fërkimit dhe gjatësisë së hedhjes së këmbësorit  
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6.4. NDIKIMI I  SHPEJTËSISË NË GJATËSINË E HEDHJES DHE KËNDIN E  

NGRITJES SË KËMBËSORIT  

 

Për të analizuar ndikimin e shpejtësisë në gjatësinë  e hedhjes së këmbësorit dhe  këndin e 

ngritjes në  momentin e goditjes (shkallën e hedhjes në lartësi44,   ), janë realizuar teste- 

simulime për shpejtësitë goditëse: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dhe 90 km/h. Në këto teste janë 

përdorur  tre automjete me karakteristika të ndryshme teknike dhe një këmbësorë me gjatësi 

1.78m. Kushtet tjera në të cilat janë realizuar simulimet kanë qenë: ngadalësimi i automjetit 

konstant ( 5 m/s2) për të gjitha testet, koeficienti i fërkimit me rrugën po ashtu konstant 

(µ=0.78).    

Rezultatet e testeve dhe diagramet e fituara janë paraqitur në tabelën 6.6, gjegjësisht 

diagramet 6.18-6.41. 

Varësia e distancës së hedhjes nga shpejtësia   dhe këndi i ngritjes së këmbësorit në rastin e 

goditjes nga automjeti “Peugeot 307”  (Gr.I) është analizuar dhe paraqitur në  diagramet 

6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25 dhe 6.26.  

     Diagrami 6.19. Varësia v-LH- , v=20km/h, LH=4.5,  =0  

  
     Diagrami 6.20. Varësia v-LH- ,v=30km/h, LH=9,  =0  

  
 

44  - këndi i ngritjes në lartësi të këmbësorit në çastin fillestar të goditjes  
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       Diagrami 6.21. Varësia v-LH- ,v=40km/h, LH=13,  =13  

  
     Diagrami 6.22. Varësia v-LH- ,v=50km/h, LH=18,  =20  

      
     Diagrami 6.23. Varësia v-LH-  , v=60km/h, LH=25,  =50  

  
     Diagrami 6.24. Varësia v-LH- , v=70km/h, LH=29,  =70  

  

 

 

  

  

   

   



  

2019  

  | 95 

 

Diagrami 6.25. Varësia v-LH- , v=80km/h, LH=33,  =70 

  
 

Diagrami 6.26. Varësia v-LH- , v=90km/h, LH=43,  =80 

  
 

Në të gjitha rastet e goditjes së këmbësorit nga automjeti “Peugeot”  vërehet se  me rritjen e 

shpejtësisë rritet në mënyrë proporcionale edhe gjatësia e hedhjes dhe këndi i ngritjes në 

lartësi. Kjo vërehet edhe nga analiza e rrjedhës teknike e procesit të ndeshjes. Meqenëse 

automjeti “Peugeot” ka pjesën e përparme me lartësi nën qendrën e rendimit të këmbësorit, 

këmbësori pas goditjes primare në ekstremitetet e poshtme hedhet nën kënd të caktuar në 

lartësi (Diagramet 6.19–6.26). I njëjti fenomen vërehet se ndodhë edhe në rastin e goditjes 

së këmbësorit nga automjetet e grupit III ( p.sh.aut. “Mercedes E220”).  

Varësia e distancës së hedhjes nga shpejtësia   dhe këndi i ngritjes së këmbësorit në rastin e 

goditjes nga automjeti “Mercdes E220”  është analizuar dhe paraqitur në  diagramet 6.27-

6.34.   

Diagrami 6.27. Varësia v-LH- , v=20km/h, LH=6,  =0  
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Diagrami 6.28. Varësia v-LH- , V=30km/h, LH=12,  =0  

  
 

Diagrami 6.29. Varësia v-LH- , v=40km/h, LH=18,  =60  

 
 

Diagrami 6.30. Varësia v-LH- , v=50 km/h, LH=24,  =70  

  
 

Diagrami 6.31. Varësia v-LH- , v=60 km/h, LH=25,  =70  
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Diagrami 6.32. Varësia v-LH- , v=70 km/h, LH=28,  =70  

  
Diagrami 6.33. Varësia v-LH- , v=80km/h, LH=35,  =70 

  
Diagrami 6.34. Varësia v-LH- , v=90km/h, LH=45,  =75  

  
  

Në rastet e aksidenteve reale është e vështirë të dihet këndi i ngritjes në lartësi të këmbësorit, 

sepse mbledhja e të dhënave faktike në vendin e ngjarjes bëhet pasi të ketë  ndodhur 

aksidenti. Është e mundshme të kemi informata për këndin e ngritjes vetëm në rastet kur 

kemi në dispozicion ndonjë video inçizim të aksidentit. Mirëpo në aspektin teorik ndikimi i 

këtij faktori në modelet e përdorura mund të merret për bazë përmes testeve të procesit të 

ndeshjes me anë të të cilave  do të formulohet edhe modeli në kuadër të këtij hulumtimi.  

Varësia e distancës së hedhjes nga shpejtësia   dhe këndi i ngritjes së këmbësorit në rastin e 

goditjes nga automjeti “Bus Scania”  është analizuar dhe paraqitur në  diagramet 6.35-6.41.   
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   Diagrami 6.35. Varësia v-LH- , v=20km/h, LH=4,  =0  

 
 

Diagrami 6.36. Varësia v-LH- , V=30km/h, LH=7,  =0  

 
 

Diagrami 6.37. Varësia v-LH- , v=40km/h, LH=12,  =0  

  
 

Diagrami 6.38. Varësia v-LH- , v=50km/h, LH=15.5,  =0  
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Diagrami 6.39. Varësia v-LH- , v=60km/h, LH=18,  =0  

  
Diagrami 6.40. Varësia v-LH- , v=70km/h, LH=27,  =0  

  
Diagrami 6.41. Varësia v-LH- , v=80km/h, L =38,  =0  

  
Diagrami 6.42. Varësia v-LH- , v=90km/h, LH=55,  =0  

  
Caktimi i këndit të ngritjes së këmbësorit në momentin e goditjes,  mund të ndihmojë 

ekspertet  të cilën duhet t’a përdorin këndin e ngritjes së këmbësorit  si pjesë e rikonstruimit 

të aksidentit dhe gjetjes së rrjedhës reale teknike të aksidentit.  

Fenomeni i ngritjes në lartësi të trupit të këmbësorit i cili vërehet në rastin e goditjes nga 

automjetet  e grupeve I, II dhe III, nuk ndodhë në rastin e goditjes së këmbësorit nga 
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automjetet  e grupit IV. Për këtë arsye këndi i ngritjes së këmbësorit në lartësi në  këtë rast 

është zero ose negativ sepse  trajektorja e trupit merrë drejtimin e  lëvizjes para nga pozicioni 

vertikal-poshtë (diagramet 6.35–6.42) .  

Rezultatet e fituara tregojnë se në rastin kur kemi ngritje të këmbësorit në lartësi (goditja e 

këmbësorit nga automjetet e Gr. I, II dhe III), kemi një humbje të vogël të shpejtësisë 

horizontale si rezultat i lëvizjes së këmbësorit në drejtim vertikal (gjatë ngritjes dhe rënies 

në tokë), por  ky ndikim është mjaft i vogël në llogaritjen e shpejtësisë dhe gjatësisë totale 

të hedhjes së këmbësorit.  

Rezultatet e gjatësisë totale të hedhjes së këmbësorit  në varësi nga shpejtësia dhe këndi i 

ngritjes  janë  paraqitur në tabelën 6.6 dhe diagramin 6.43.  

Tabela 6.6.  Gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit në varësi nga shpejtësia dhe këndi i 

ngritjes  në lartësi 

  Automjetet  
“Peugeot 307” 

(α=520)  

“Mercedes E 220” 

(α=750)  

Autobusi Scania 

(α>800)  

µ  
Shpejtësia 

[km/h]  
  [o]  LH[m]    [o]  LH[m]    [o]  LH[m]  

0.78  20       0           4.5  0  6   0  4  

0.78  30  0    9  0  12  0  7  

0.78  40    13   13  60  18   0  12  

0.78  50  20   18  70  24  0  15.5  

0.78  60   50  25  70  25   0  18  

0.78  70  70  29  70  28  0  27  

0.78  80   70             33  70  35   0  38  

0.78  90  80 43  75  45  0  55  

 

             Diagrami 6.43. Ndikimi shpejtësisë në gjatësinë e hedhjes së këmbësorit    
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VII. APLIKIMI I REGRESIONIT TË SHUMËFISHTË LINEAR   

 

 Fillimisht është paraqitur modeli i përgjithshëm i  regresionit të shumëfishtë linear, pastaj 

është bërë  aplikimi i tij në rastin konkret në formulimin e modelit për caktimin e shpejtësisë 

së goditjes së automjetit në këmbësorë në varësi të parametrave relevant .   

 

7.1. MODELI I PËRGJITHSHËM I REGRESIONIT  TË SHUMËFISHTË  

 

Para se të vazhdohet  me analizën e regresionit  të shumëfishtë, shkurtimisht është sqaruar   

regresioni i thjeshtë linearë. Metoda e regresit të thjeshtë studion varësinë e një ndryshoreje 

të varur nga  një e pavarur. Ekuacioni që përshkruan këtë lloj varësie  quhet modeli i regresit 

të thjeshtë. Ky model45 është paraqitur në vijim (7.1):  

y = β0 + β1x + ε                                                                                                                     (7.1)  

 

ku janë:  

 y – ndryshorja e varur, 

x – ndryshorja e pavarur,   

ε - kufiza e gabimit,  

β0  - ordinata në origjinë (y - prerja),  

β1 – koeficienti  këndor (pjerrtësia).  

 Çdo shpërndarje e vlerave y ka një mesatare apo vlerën e pritshme të vetën.  Ekuacioni që 

shpreh lidhjen në mes vlerës së pritshme që shënohet me E(y) dhe vlerës së x-it quhet 

ekuacion i  regresit të thjeshtë, i cili ka këtë formë (7.2):    

                         

E(y) = β0 + β1x                                                                                                                     (7.2) 

Këtu supozohet  se kufiza e gabimit ε- është një ndryshore e rastit me shpërndarje normale 

si dhe me pritje matematike  E(ε)=0. Ndërsa β0 , β1 janë konstante ku E(β0) = β0 dhe E(β1) 

= β1.  

 
45Prof. dr.Mia Hubert & Prof. dr. Stefan Van Aelst, Linear Models: Regression Analysis, Leuven, 2014-2015. 

    Draper, N., Smith, H. (1998), Applied Regression Analysis. 

    John Wiley, New York. Fox, J. (1997), Applied Regression Analysis, Linear Models, and Related Methods, 

Sage Publications, Thousand Oaks. 
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Zakonisht vlerat e β0 , β1 nuk njihen, prandaj ato duhen të vlerësohen përmes të dhënave të 

zgjedhjes b0 dhe b1. Si rrjedhojë ekuacioni i regresit të thjeshtë merr këtë formë (7.3):  

 

ŷ = b0 + b1x                                                                                                                          (7.3) 

 

dhe quhet ekuacioni i vlerësuari regresit të thjeshtë.  

Të dhënat e zgjedhjes gjenden përmes metodës së katrorëve më të vegjël e cila minimizon 

devijimin e vlerave të vrojtuara y nga ato të vlerësuara ŷ, si më poshtë (7.4):    

 

min (yi – ŷi)
2                                                                                                                                                                                (7.4) 

 

ku: yi –vlera e vrojtuar e ndryshores së varur në vrojtimin e i-të, ŷi-vlera e vlerësuar e 

ndryshores së varur në vrojtimin e i-të. 

Analiza e regresit të shumëfishtë studion varëshmërinë e një ndryshoreje të varur me dy ose 

më shumë ndryshore të pavarura.  

Modeli i regresit të shumëfishtë 46 linear ka  trajtën e mëposhtme (7.5):  

y = β0 + β1x1 + β2x2 +...+ βpxp + ε                                                                                      (7.5) 

 

ku β0, β1, β2, ... ,βp – parametra apo koeficientet e regresit. β1 paraqet një ndryshim të y-it që 

i përgjigjet një ndryshimi në njësi të x1-it kur ndryshoret tjera mbeten konstante, dhe 

ngjashëm edhe parametrat e tjerë.                                                                    

Çdo shpërndarje e vlerave y ka një mesatare apo vlerën e pritshme të vetën. Ekuacioni që 

shpreh lidhjen në mes vlerës së pritshme që shënohet me E(y) dhe ndryshoreve të pavarura 

x1, x2, ...,xp quhet ekuacion i  regresit të shumëfishtë, i cili ka këtë formë (7.6):  

 

E(y) = β0 + β1x1 + β2x2 +...+ βpxp                                                                                                                                     (7.6) 

 

nën supozimin se ε është ndryshore e rastit me E(ε) = 0 dhe β0, β1, β2,  ... , βp  konstante, pra  

E(β0) = β0, ... , E(βp) = βp. 

 

 

 
46Prof. dr. Mia Hubert & Prof. dr. Stefan Van Aelst, Linear Models: Regression Analysis, Leuven, 2014-2015. 
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7.1.1. Ekuacioni i vlerësuar i regresionit  të shumëfishtë  

 

 Nëse i njohim  vlerat e parametrave β0, β1, β2,  ... , βp atëherë  ekuacioni (7.6) do të mund të 

përdorej për ta llogaritur vlerën e pritshme të y-it kur vlerat e ndryshoreve të pavarura janë 

të njohura. Mirëpo në realitet vlerat e këtyre parametrave nuk njihen dhe duhen vlerësuar 

përmes të dhënave të zgjedhjes (statistikat e zgjedhjes) b0, b1, ... ,bp. Duke i zëvendësuar 

këto statistika të zgjedhjes në vend të β0, β1, β2, ... , βp  në ekuacionin (7.6) atëherë ky ekuacion 

do të merr trajtën (7.7) :  

 

ŷ = b0 + b1x1 + b2x2 +...+ bpxp                                                                                                                                           (7.7) 

 

dhe quhet ekuacioni i vlerësuar i regresit të shumëfishtë47.  

Për gjetjen e koeficienteve përdoret metoda e katrorëve më të vegjël. Supozojmë se modeli 

i regresionit të shumëfishtë ka trajtën  

 y1 = β0 +  β1x11 + β2x12 + ... +βpx1p + ε1  

 y2 = β0+  β1x21 +   β2x22 + ... +βpx2p + ε2  

  . . .  

 yn = β0 +  β1xn1 + β2xn2 + ... +βpxnp + εn  

 

Modeli i  mësipërm merr trajtën (7.8):  

   


+= XY  

ku:  

Y

=

[
 
 
 
 
𝑦1

𝑦2

⋮

𝑦𝑛]
 
 
 
 

, X


=

[
 
 
 
 
1

1

⋮

1

𝑥11

𝑥21

⋮

𝑥𝑛1

𝑥12

𝑥22

⋮

𝑥𝑛2

…

…

⋮

…

𝑥1𝑝

𝑥2𝑝

⋮

𝑥𝑛𝑝]
 
 
 
 

, 𝛽 =

[
 
 
 
 
 
𝛽0

𝛽1

⋮

𝛽𝑝]
 
 
 
 
 

 𝑑ℎ𝑒 𝜀 =

[
 
 
 
 
𝜀1

𝜀2

⋮

𝜀𝑛]
 
 
 
 

                                             (7.8) 

Llogaritja e parametrave bi, që janë vlerësime të ßi bëhet përmes formulës:  

𝐵 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌 

 
47Prof. dr. Mia Hubert & Prof. dr. Stefan Van Aelst, Linear Models: Regression Analysis, Leuven, 2014-2015. 
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Metoda e katrorëve më të vegjël mundohet të minimizojë: 

𝑆(𝛽) = 𝑆(𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝) = ∑(𝑦𝑖 − ŷ𝑖)
2 = ∑𝜀𝑖

2 = [𝜀1 𝜀2 … 𝜀𝑛]

𝑛

𝑖=1

[

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

] = 𝜀𝑇𝜀 

Meqë 𝜀 = 𝑌 − 𝑋𝛽: 

𝑆(𝛽) = (𝑌 − 𝑋𝛽)𝑇(𝑌 − 𝑋𝛽) = (𝑌𝑇 − 𝛽𝑇𝑋𝑇)(𝑌 − 𝑋𝛽) = 

𝑌𝑇𝑌 − 𝑌𝑇𝑋𝛽 − 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑌 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽= 

= 𝑌𝑇𝑌 − 2𝛽𝑇𝑋𝑇𝑌 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽 

 

dhe pasi që 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑌 = (𝛽𝑇𝑋𝑇𝑌)𝑇 = 𝑌𝑇𝑋𝛽 ≡ 𝑛𝑢𝑚ë𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 

Për të njehsuar parametrat bi në matricën B, njehsojmë: 

 

𝜕𝑆(𝛽)

𝜕𝛽
=

[
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑆(𝛽)

𝜕𝛽0

𝜕𝑆(𝛽)

𝜕𝛽1

⋮
𝜕𝑆(𝛽)

𝜕𝛽𝑝 ]
 
 
 
 
 
 
 

=
𝜕(𝑌𝑇𝑌 − 2𝛽𝑇𝑋𝑇𝑌 + 𝛽𝑇𝑋𝑇𝑋𝛽)

𝜕𝛽
= −2𝑋𝑇𝑌 + 2𝑋𝑇𝑋𝛽 = 0 

 

prej nga  𝑋𝑇𝑋𝛽 = 𝑋𝑇𝑌 





















== −

r
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ˆ

ˆ

ˆ
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0

1


                                                          (7.9)48

  

 

 

 
48 (7.1), (7.2), (7.3), (7.4), (7.5), (7.6), (7.7), (7.8), (7.9)- Prof. dr. Mia Hubert & Prof. dr. Stefan Van Aelst, 

Linear  Models: Regression Analysis, Leuven , 2014-2015.  Draper, N., Smith, H. (1998), Applied Regression 

Analysis, John Wiley, New York. Fox, J. (1997). Applied Regression Analysis, Linear Models, and Related 

Methods, Sage Publications, Thousand Oaks. 
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7.2. KOEFICIENTI I PËRCAKTUESHMËRISË SË SHUMËFISHTË 

 

Meqë ekuacioni i vlerësuar i regresit të shumëfishtë linear është vetëm një vlerësim apo 

përafrim i vlerave aktuale të modelit të regresit linear të shumëfishtë. Atëherë duhet të 

shohim se sa i saktë është ky përafrim; kjo realizohet duke marrë për bazë koeficientin e 

përcaktueshmërisë së shumëfishtë, i cili mat se sa mirë përqasen të dhënat e ekuacionit të 

vlerësuar.  

Meqë metoda e katrorëve më të vegjël minimizon shumën e katrorëve të ndryshimit mes 

vlerave aktuale të vrojtimeve nga y dhe përafrimeve të tyre ŷ. Kjo shumë emërtohet shuma 

e katrorëve për shkak të gabimit:  

𝑆𝐾𝐺 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)
2                                                                                                                       (7.10) 

 
Për të njehsuar SKG-në, duhet pasur njohuri për vlerat e ŷi, e për këto të fundit nevojiten 

vlerat e xi. Zakonisht kur nuk njihen vlerat e variablave të pavarura, llogarisim një vlerë të 

ngjashme e cila krahason vlerat aktuale me mesataren e tyre, në vend të vlerave të vrojtuara 

që emërtohet shuma e përgjithshme e katrorëve:  

𝑆𝑃𝐾 = ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2                                                                                                                         (7.11) 

 
Shuma e katrorëve për shkak të regresit llogaritet si vijon:  

𝑆𝐾𝑅 = ∑(𝑦̂𝑖− 𝑦̅  )2 

Lidhja mes këtyre tre shumave të fundit është:  

𝑆𝑃𝐾 = 𝑆𝐾𝑅 + 𝑆𝐾𝐺 

Shprehja për  njehsimin e  koeficientit të shumëfishtë të përcaktueshmërisë:  

𝑅2 =
𝑆𝐾𝑅

𝑆𝑃𝐾
                                                                                                                           (7.12) 

Koeficienti i mësipërm tregon sa nga vlerat e ndryshores së varur mund të shpjegohen 

përmes ekuacionit të vlerësuar të regresit të shumëfishtë.  

Shpesh e shfrytëzojmë koeficientin e përcaktueshmërisë së shumëfishtë të rregulluar 

(Adjusted R-squared):  

𝑅𝑟𝑟
2 = 1 − (1 − 𝑅2)

𝑛−1

𝑛−𝑝−1
                                                                                                           (7.13) 
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ku n paraqet numrin total të vrojtimeve, dhe p numrin e ndryshoreve të pavarura në 

ekuacion.   

Pra R2, përkatësisht Rrr
2, japin një ide se sa është i saktë modeli i regresionit  linear të 

shumëfishtë. 

7.2.1.Testi  “F”  

 

Fillimisht është definuar katrori mesatar për shkak të regresit (KMR) dhe katrori 

mesatar për shkak të gabimit (KMG):  

 

𝐾𝑀𝑅 =
𝑆𝐾𝑅

𝑝
 dhe 𝐾𝑀𝐺 =

𝑆𝐾𝐺

𝑛−𝑝−1
                                                                                           (7.14) 

 
ku p paraqet numrin e ndryshoreve të pavarura.  

Në vazhdim është dhënë  përmbledhja e testit F:  

H0: ß1 = ß2 = ... = ßp = 0 

Ha: Një apo më shumë parametra ßi nuk janë zero.  

Llogaritet test-statistika:  

𝐹 =
𝐾𝑀𝑅

𝐾𝑀𝐺
                                                                                                         (7.15)                  

Rregulli i refuzimit:  

1. Trajtimi me p-vlerën: H0 refuzohet nëse p ≤ α  

2. Trajtimi me vlerë kritike: H0 refuzohet nëse F ≥ Fα 

Trajtimi me p-vlerën  

 

Fillimisht duhet vendosur vlerën e probabilitetit të besimit α, përmes së cilit tregojmë se sa 

do  të jetë i besueshëm rezultati i testit. P.sh., me një përqindje besimi prej 95% rrjedh se α 

= 0.05 (sepse besueshmëria = 1 -α). Nëse p ≤ α  konkludojmë se H0 refuzohet, dhe testi F 
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ka treguar që mes variables së varur dhe variablave të pavarura ekziston lidhje 

domethënëse49. 

7.2.2. Testi  “t”  

 

Vartësia në mes secilën ndryshore të pavarur dhe asaj të varur mund te analizohet përmes 

testeve të domethënies individuale, apo testit “t”. Fillimisht, duhet definuar gabimin 

standard të vlerësimit si vijon:  

𝑠 =  √𝐾𝑀𝐺 = √
𝑆𝐾𝐺

𝑛−2
                                                                                                     (7.16)50 

Përmbledhja e t- testit:  

H0: ßi = 0  

Ha: ßi ≠ 0  

Llogaritet statistika e testit:  

 

Rregulli i refuzimit:  

1. Trajtimi me p-vlerën: H0 refuzohet nëse p ≤ α  

2. Trajtimi me vlerë kritike: H0 refuzohet nëse t ≤ -tα/2 ose t ≥ tα/2  

ku : 

tα/2 ka n-p-1 shkallë lirie,  

tα/2 sbi paraqet kufirin e gabimit i cili varet nga saktësia si shkak i α. 

 
49Johnson, R.A., Wichern, D.W. (2002), Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th edition, Prentice Hall, 

Upper Saddle River. 

50(7.10), (7.11), (7.12), (7.13), (7.14), (7.15), (7.16) - Prof. dr. Mia Hubert & Prof. dr. Stefan Van Aelst, Linear   

Models Regression Analysis, Leuven ,2014-2015.   

Draper, N., Smith, H. (1998), Applied Regression Analysis, John Wiley, New York.  

Fox, J. (1997). Applied Regression Analysis, Linear Models, and Related Methods, Sage Publications, 

Thousand Oaks. 
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7.3. MODELI MATEMATIK PËR CAKTIMIN E SHPEJTËSIVE TË GODITJES SË 

AUTOMJETEVE “PEUGEOT 307”,  “MERCEDES E220”  DHE “BUS SCANIA” NË 

KËMBËSORË 

 

 Duke marrë për bazë të dhënat nga aksidentet reale të cilat janë trajtuar në kuadër të 

hulumtimit dhe rezultatet e fituara nga analiza e parametrave ndikues në procesin e goditjes 

ballore të  këmbësorit nga automjete me karakteristika të ndryshme teknike, në vijim, duke 

përdorur modelin e regresionit të thjeshtë  (një ndryshore e varur dhe një e pavarur) është 

analizuar modeli matematik për llogaritjen  e shpejtësive të automjeteve “Peugeot 307”,  

“Mercedes E220”  dhe  “Bus  Scania” (si automjeteve përfaqësuese nga secili grup i 

klasifikuar i automjeteve). Me anë të regresionit të thjeshtë është analizuar modeli 

matematik i varësisë gjatësi e hedhjes së këmbësorit- shpejtësi goditëse, ndërsa parametrat 

tjerë ndikues janë mbajtur konstant. 

 Pra, formulimi i modelit matematik me anë të regresionit të thjeshtë linear për llogaritjen e 

shpejtësive të automjeteve “Peugeot 307”, “Mercedes E220” dhe “Bus Scania” është bërë 

duke marrë për bazë rezultatet e fituara nga  analiza e  varësisë gjatësi e hedhjes së 

këmbësorit (si variabël e varur)- shpejtësi (si variabël e pavarur), ndërsa  parametrat: 

gjatësia e këmbësorit (1.78m), pesha e këmbësorit (75kg) dhe  koeficient i fërkimit me 

rrugën (0.78) fillimisht janë mbajtur konstant. 

 

7.3.1.Modeli për automjetin “Peugeot 307” 

 

Rezultatet e fituara nga analiza e ndikimit të shpejtësisë në gjatësinë e hedhjes së këmbësorit 

nga automjeti “Peugeot 307” (për vlera konstante të parametrave tjerë)  janë analizuar 

përmes  softuerëve  “SPSS” dhe “R” dhe duke aplikuar    regresionin e thjeshtë linear është 

formuluar modeli i thjeshtë matematik . 

Nga analiza e realizuar  përmes softuerit SPSS janë fituar rezultatet në diagramet 7.1 dhe 

7.2 si dhe tabelat 7.1, 7.2, 7.3 dhe 7.4. Fillimisht është analizuar shpërndarja e të dhënave 

(diagrami 7.1), si një analizë shumë e rëndësishme për të parë nëse ka shpërndarje të 

vazhdueshme të të dhënave apo jo. Nga analiza e shpërndarjes së të dhënave me anë të 

softuerit SPSS (diagrami 7.1),  vërehet se në rastin e varësisë gjatësi e hedhjes - shpejtësi e 

automjetit “Peugeot”,  të dhënat ndjekin një shpërndarje normale (diagrami në formë të 

kambanës).   
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Diagrami 7.1. Shpërndarja e të dhënave LH-Shpejtësi (modeli aut.Peugeot) 

 
Gjithashtu të dhënat kanë një lidhje të fortë dhe të vazhdueshme lineare (diagrami 7.2.) 

 

Diagrami 7.2. Lidhja e variablave dhe shpërndarja e të dhënave (modeli aut.Peugeot) 

 

Tabela 7.1.Variablat Hyrëse/të fshira 

Modeli 

Variablat hyrëse 

(Entered variables) 

Variablat e fshira 

(Removed variables) Metoda 

1 Shpejtësia . Enter 

a. Variabla e varur (Dependent Variable): LH 

b.Të gjitha variablat hyrëse (All requested variabiles entered). 
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Tabela 7.2. Modeli përmbledhës (Model Summary) 51 

Modeli R 

R2 

 (R 
square) 

R2
rr    

(Adjusted 
R square) 

Gabimi stand. 
në llog. 

Statistikat Koeficienti 
i  

Durbin-
Watson 

Ndryshimi i 

R2 F  

df

1 df2 Sig. F  

1 .993a .987 .984 1.62767 .987 443.917 1 6 .000 1.938 

a. Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia 

b. Variabla e varur: LH 

Nga tabela 7.2, rezultatet e fituara tregojnë se  98.7% e ndryshimit në ndryshoren e varur 

shpjegohet nga ndryshorja pa varur. Kurse pjesa e mbetur prej 1.3% shpjegohet nga 

ndryshoret të cilat nuk janë përfshirë në model me anë të gabimit të rastësishëm. 

 

Tabela 7.3. Testi ANOVA52 

Modeli 
Shuma e katrorëve 

 (R square) df 
Katrori mesatar 
(Mean Square) F Sig. 

1 Regresioni 1176.073 1 1176.073 443.917 .000b 

V.e mbetura 

(Residual) 
15.896 6 2.649   

Totali 1191.969 7    

a. Variabla e varur: LH 

b. Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia 
 

Tabela 7.4.Koeficientet (Coefficients )53 

Modeli 

Koeficientet 
(Unstandardized 

Coefficients) 

Koeficientet  
(Standardized 
Coefficients) 

t Sig. 

Statistikat e 
kolineraitetit 

B 
Gabimi.Std. 
(Std.Error)  Beta Toleranca VIF 

1 (Konstanta) -7.292 1.496  -4.873 .003   

K_Shpejtësia .529 .025 .993 21.069 .000 1.000 1.000 

a. Variabla e varur: LH 

Modeli matematik në tërësi dhe koeficientet në veçanti kanë rezultuar të rëndësishëm, sepse 

treguesi i rëndësisë së modelit ka rezultuar më i vogël se 005 (Sig. <0.05). Nga testi 

ANOVA (tabela 7.3), si tregues i rëndësisë së modelit në tërësi,  vërehet se  Sig. =0.000, që 

do të thotë se modeli është i besueshëm në masën mbi 95%. Nga ana tjetër nga tabela 7.4. 

 
51 Model summary- Tabela e përmbledhjes së modelit (llogaritjeve kryesore) 
    R Square (R2)- koeficienti i përcaktueshmërisë së shumëfishtë 
    Adjusted R Square – Rrr

2 (R2 i rregulluar, përshtatur) 
52 ANOVA- test i rëndësishëm për të analizuar  rëndësinë e modelit në tërësi 
53 Coefficients- tabelë e rëndësishme e analizës se koeficienteve 
    Unstandardized -paraqet dallimin ndërmjet vlerës së vrojtuar dhe asaj të parashikuar 
    Standardized - paraqet ndryshimin e vlerës së parashikuar nga vlera e mesatares. 
    VIF- Faktori i rritjes së variances 
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po ashtu vërehet  treguesi i Sig.=0.03 për konstante dhe Sig.=0.000 për variablen e 

shpejtësisë. 

Modeli matematik i fituar, i vlefshëm për llogaritjen  e shpejtësisë së automjetit “Peugeot 

307” në momentin e goditjes së këmbësorit sipas gjatësisë së hedhjes së tij ka formën (7.18) 

: 

gH vL +−= 52917.029.7                                                                               (7.17) 

 

52917.0

29.7 H
g

L
v

+
=                                                                                                (7.18)54 

Lidhur me modelin matematik të fituar (7.18), analiza e njëjtë është realizuar edhe përmes 

softuerit “R” dhe janë fituar rezultatet e njëjta (Kodi R). 

 

Kodi  “R” 

 
 

Nga analiza e rezultateve me softuerin “R” vërehet po ashtu se modeli përshkruan 98. 7%  

të lidhjes se variabiles së varur (gjatësi e hedhjes se këmbësorit) dhe variabiles së pavarur 

(shpejtësi). 

 

 
54 Shprehja (7.18) vlenë për këto kushte: 

Tipi i automjetit “Peugeot 307” 
Parametrat konstant : 
Gjatësia e këmbësorit Lk=1.78 [m] 
Pesha e këmbësorit  Pk=75[kg] 
Koeficient i fërkimit µ=0.78 
Automjeti me ngadalësim a2>3.5m/s2 
Këmbësori në lëvizje në drejtim të tërthortë me drejtimin e lëvizjes së automjetit  
Goditja ballore (brenda gabariteve të pjesës së përparme ballore të automjetit) 
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7.3.2. Modeli për automjetin “Mercedes E220” 

 

Në mënyrë të ngjashme sikurse për automjetin “Peugeot 307”, me anë të softuerëve “SPSS” 

dhe “R” janë analizuar rezultatet e fituara nga analiza e ndikimit të shpejtësisë në gjatësinë 

e hedhjes së këmbësorit nga automjeti “Mercedes E 220”. Nga analiza e realizuar  përmes 

softuerit SPSS  janë fituar rezultatet në diagramet 7.3 dhe 7.4 si dhe tabelat 7.5, 7.6, 7.7 dhe 

7.8. 

Diagrami 7.3. Shpërndarja e të dhënave LH-Shpejtësi (modeli aut.Mercedes E220) 

 
Diagrami 7.4. Lidhja  dhe shpërndarja e të dhënave (modeli aut.Mercede E220) 
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Tabela 7.5. Variablat Hyrëse/të fshira 

Model 
Variablat hyrëse 

(Entered variables) 

Variablat e fshira 

(Removed variables) 
Metoda 

1 Shpejtësia . Enter 

a. Variabla e varur (Dependent Variable): LH 

b.Të gjitha variablat hyrëse (All requested variabiles entered). 

 

Tabela 7.6. Modeli përmbledhës (Model Summary) 

Model

i R 

R2 

 (R square) 

R2
rr    

(Adjusted 

R square) 

Gabimi 

stand. në 

llog. 

Change Statistics Koeficienti 

i  

Durbin-

Watson 

Ndryshi

mi i R2 F  df1 df2 Sig. F  

1 .982a .965 .959 2.51227 .965 165.572 1 6 .000 1.376 

a. Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia 

b. Variabla e varur: LH 

 

Rezultatet në tabelën  7.6, tregojnë se  96.5% e ndryshimit në ndryshoren e varur shpjegohet 

nga ndryshorja pa varur. Kurse pjesa e mbetur prej 3.5% shpjegohet nga ndryshoret të cilat 

nuk janë përfshirë në model me anë të gabimit të rastësishëm. Gjithashtu nga testi ANOVA, 

modeli ka rezultuar i rëndësishëm dhe i besueshëm në tërësi. 

Tabela 7.7. Testi ANOVA 

Model 

Shuma e katrorëve 

(Sum of Squares) df 

Katrori mesatar 

(Mean of square) F Sig. 

1 Regresioni 1045.006 1 1045.006 165.572 .000b 

Vl. mbetura 

(Residual) 
37.869 6 6.312   

Totali 1082.875 7    

a. Variabla e varur : LH 

b.Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia 

 

Tabela 7.8. Koeficientet 

Modeli 

Koeficientet 

(Unstandardized 

Coefficients) 

Koeficientet  

(Standardized 

Coefficients) 

t Sig. 

Statistikat e 

kolineraitetit 

B 

Gabimi.Std. 

(Std.Error)  Beta Toleranca VIF 

 (Konstanta) -3.310 2.310  -1.433 .202   

K_Shpejtësia .499 .039 .982 12.867 .000 1.000 1.000 

a. Variabla e varur: LH 
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Analiza e njëjtë është realizuar edhe përmes softuerit “R” (Kodi R) dhe janë fituar rezultatet 

e njëjta sikurse me softuerin “SPSS”. 

 

Kodi  “R” 

 
 

Nga të dhënat (Kodi R)  shohim se modeli përshkruan 96. 5%  të lidhjes. 

 

gH vL +−= 49881.03.3                                                                                                           (7.19) 

 

49881.0

3.3 H
g

L
v

+
=                                                                                                                                (7.20)55 

 

7.3.3.Modeli për automjetin “Bus Scania” 

 

Automjeti transportues i udhëtarëve  “Bus Scania” është klasifikuar në grupin e automjeteve 

me formë vertikale (Gr.IV), andaj rezultatet e fituara nga hedhja e këmbësorit (Lk-konstante, 

 
55Shprehja (7.20) vlenë për këto kushte: 

Tipi i automjetit “Mercedes E 220” 
Parametra konstant : 
Gjatësia e këmbësorit Lk=1.78 [m] 
Pesha e këmbësorit  Pk=75[kg] 
Koeficient i fërkimit µ=0.78 
Automjeti me ngadalësim a2>3.5m/s2 
Këmbësori ne lëvizje ne drejtim te tërthortë me drejtimin e lëvizjes se automjetit  

    Goditja ballore (brenda gabariteve te pjesës se përparme ballore te automjetit) 
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peshë konstante dhe fërkim konstant me rrugën) për shpejtësi të ndryshme të këtij automjeti, 

janë analizuar me anë të softuerëve  “SPSS” dhe “R” (duke aplikuar regresionin e thjeshte 

linear) dhe është fituar modeli (7.22). 

Rezultatet e analizës me anë të softuerit “SPSS” (për automjetin “Bus Scania”) janë 

paraqitur  në diagramet 7.5 dhe 7.6 si dhe tabelat 7.9, 7.10, 7.11 dhe 7.12. 

               Diagrami 7.5. Shpërndarja e të dhënave LH-Shpejtësi (modeli “Bus Scania”) 

 
Diagrami 7.6. Lidhja e variablave dhe shpërndarja e te dhënave (modeli “Bus Scania”) 
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Tabela 7.9. Variablat Hyrëse/të fshira 

Model 

Variablat hyrëse 

(Entered variables) 

Variablat e fshira 

(Removed variables) 
Metoda 

1 Shpejtësia . Enter 

a. Variabla e varur (Dependent Variable): LH 

b.Të gjitha variablat hyrëse  

 

Tabela 7.10. Modeli përmbledhës (Model Summary) 

Model R 

R2 

 (R square) 

R2
rr    

(Adjusted 

R square) 

Gabimi 

stand. në 

llog. 

Statistikat  Koeficienti 

i  

Durbin-

Watson 

Ndrys

himi i 

R2 F  df1 df2 Sig. F  

1 .982 .965 .959 2.28098 .965 163.900 1 6 .000 1.224 

a. Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia 

b. Variabla e varur : LH 

 

Tabela 7.11. Testi ANOVA 

Model 

Shuma e 

katrorëve 

(Sum of 

Squares) df 

Katrori mesatar  

 (Mean of 

square) F Sig. 

1 Regresion 852.751 1 852.751 163.900 .000b 

Vl. Mbetura 

(Residual) 
31.217 6 5.203   

Total 883.969 7    

a. Variabla e varur : LH 

b. Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia 

 

Tabela 7.12. Koeficientet 

Model 

Koeficientet 

(Unstandardized 

Coefficients) 

Koeficientet  

(Standardized 

Coefficients) 

t Sig. 

Statistikat e 

kolineraitetit 

B 

Gabimi 

stand. 

 (Std. Error) Beta Toleranca VIF 

1 (Konstanta) -6.595 2.097  -3.145 .020   

K Shpejtësia .451 .035 .982 12.802 .000 1.000 1.000 

a. Variabla e varur : LH 

 

Po ashtu analiza e njëjtë është bërë edhe përmes softuerit “R” dhe janë fituar rezultatet e 

njëjta. 
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Kodi “R” 

 
Nga analiza me anë të softuerëve “SPSS” dhe “R”  është fituar  modeli matematik për 

llogaritjes e shpejtësisë se automjetit “BUS Scania” në momentin e goditjes ballore të 

këmbësorit (7.22). 

 

gH vL +−= 45.059.6                                                                                                               (7.21) 

 

45.0

59.6 H
g

L
v

+
=                                                                                                                         (7.22)56 

 

 

 

 

 

 

 

 
56Shprehja (7.22) vlenë për këto kushte: 

Tipi i automjetit “Bus Scania” 
Parametra konstant : 
Gjatësia e këmbësorit Lk=1.78 [m] 
Pesha e këmbësorit  Pk=75[kg] 
Koeficient i fërkimit µ=0.78 
Automjeti me ngadalësim a2>3.5m/s2 
Këmbësori ne lëvizje ne drejtim te tërthortë me drejtimin e lëvizjes se automjetit  

    Goditja ballore (brenda gabariteve te pjesës se përparme ballore te automjetit) 
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VIII. FORMULIMI I MODELIT PËR CAKTIMIN E SHPEJTËSISË SË 

GODITJES TË AUTOMJETIT NË KËMBËSORË ME ANË TË 

REGRESIONIT TË SHUMËFISHTË LINEAR 

 

Në kuadër të hulumtimit në tërësi, gjegjësisht  në kapitullin e VI, janë identifikuar dhe 

analizuar faktorët të cilët  kanë impakt në gjatësinë  e hedhjes së këmbësorit pas goditjes 

nga automjeti. Nga kjo analizë po ashtu janë nxjerrë konkluzione lidhur me ndikimin e 

secilit faktor në veçanti. Rezultatet kanë argumentuar se në procesin e rrjedhës teknike të 

goditjes së këmbësorit, goditja e këmbësorit nga automjete me profil të përparmë të 

ndryshëm (me parametra gjeometrik të ndryshëm)  mund të tregojë specifika të ndryshme. 

Nga faktorët e identifikuar me ndikim në procesin e goditjes së këmbësorit, respektivisht 

gjatësinë e hedhjes së këmbësorit,  për analizë të mëtutjeshme me anë të regresionit të 

shumëfishtë janë përzgjedhur vetëm ata me  ndikim më të madh si:  

• shpejtësia e automjetit (vg),  

• gjatësia e këmbësorit (Lk),   

• pesha e këmbësorit (Pk), dhe  

• koeficienti i fërkimit me rrugën (µ). 

 Në vijim  është bërë kombinimi i këtyre faktorëve, duke përfshirë vlera të ndryshme   nga 

faktorët e përzgjedhur  µ, Lk, Pk dhe vg (si ndryshore të pa varura)  dhe rezultate nga analiza 

e gjatësisë së hedhjes së këmbësorit (si ndryshore e varur). Rezultatet e fituara janë 

paraqitur në tabelën 8.0. 

Tabela 8.0. Rezultatet e fituara nga kombinimi i faktorëve të identifikuar me ndikim në 

gjatësinë e hedhjes së këmbësorit 

µ Lk[m] 
Pk 

[kg] 
vg 

[km/h] 

Gjatësia e hedhjes  së këmbësorit nga automjeti- 
LH[m] 

“Peugeot 

307” 

(α=520) 

GR.I 

“VW 

Golf 

19E” 

(α=670) 

Gr.II 

“Mercedes 

E 220” 

(α=750) 

GR.III 

Mesatarja e 

L_H  për 

automjetet e 

udhëtarëve(

Gr.I, Gr.II 

dhe Gr.II) 

Autobus 

Scania 

(α>800) 

Gr.IV 

0.78 1.78 75 60 24 23 24 23.66667 18.5 

0.7 1.78 75 60 25 25 26 25.33333 25 

0.6 1.78 75 60 26.5 26 27 26.5 27 

0.5 1.78 75 60 29 29 32 30 28 

0.4 1.78 75 60 32 32 33.5 32.5 29.5 
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0.78 1.78 75 20 4.5 4.5 6 5 4 

0.78 1.78 75 30 9 8.5 12 9.833333 7 

0.78 1.78 75 40 13 14 18 15 12 

0.78 1.78 75 50 18 20 24 20.66667 15.5 

0.78 1.78 75 60 25 23 25 24.33333 18 

0.78 1.78 75 70 29 27 28 28 27 

0.78 1.78 75 80 33 35 35 34.33333 38 

0.78 1.78 75 90 43 40 45 42.66667 48 

0.78 0.96 19 50 15 15 16 15.33333 10 

0.78 1.1 23 50 17 17 17 17 10.5 

0.78 1.22 32 50 17.5 19 18 18.16667 12 

0.78 1.35 35 50 18 19 20 19 13 

0.78 1.65 58 50 18 19.5 21.5 19.66667 14.5 

0.78 1.0 25 50 15 14 16 15 10 

0.78 1.15 30 50 16 16 17.5 16.5 12 

0.78 1.25 35 50 17 18 18.5 17.83333 13 

0.78 1.38 42 50 18 19 20 19 14 

0.78 1.45 45 50 18 20 22 20 15 

0.78 1.78 75 50 18 20 22 20 15.5 

0.7 1.78 75 20 5 5 6.5 5.5 4.5 

0.6 1.78 75 30 9 9 9 9 6.5 

0.5 1.78 75 40 15 16 14.5 15.16667 13 

0.4 1.78 75 50 26 28 29 27.66667 24 

0.6 1.78 75 10 3 3 2.5 2.833333 2.5 

0.6 1.78 75 15 3.5 4 4 3.833333 3.5 

0.6 1.78 75 20 4.5 5 5.5 5 4.5 

0.6 1.78 75 25 7 6.5 8 7.166667 6.5 

0.6 1.78 75 30 9 8.5 9 8.833333 7 

0.6 1.78 75 35 12 11 11 11.33333 10 

0.6 1.78 75 40 14 14 14.5 14.16667 12 

0.6 1.78 75 45 15.5 15 18 16.16667 16 

0.6 1.78 75 50 20 21 22 21 18.5 

0.6 1.78 75 55 23.5 22 25 23.5 20 
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0.6 1.78 75 60 28 26 26 26.66667 27.5 

0.6 1.78 75 65 31 29 30 30 33 

0.6 1.78 75 70 32 30 30 30.66667 34 

0.6 1.78 75 75 37 35 36 36 35 

0.6 1.78 75 80 39 41 45 41.66667 42 

0.6 1.78 75 85 45 43 48.5 45.5 47 

0.6 1.78 75 90 48 46 52 48.66667 50 

0.4 1.78 75 10 2.5 3 2.5 2.666667 3 

0.4 1.78 75 15 4 4 3.5 3.833333 3.5 

0.4 1.78 75 20 5.5 5.5 6 5.666667 5.5 

0.4 1.78 75 25 8 8 8 8 6.5 

0.4 1.78 75 30 11.5 11 12 11.5 9 

0.4 1.78 75 35 14 14 16 14.66667 12 

0.4 1.78 75 40 18 19 19.5 18.83333 16 

0.4 1.78 75 45 20 22 22.5 21.5 20 

0.4 1.78 75 50 26 28 29 27.66667 23 

0.4 1.78 75 55 27 32 33 30.66667 24 

0.4 1.78 75 60 32 33 37.5 34.16667 33 

0.4 1.78 75 65 33 41 45 39.66667 33.5 

0.4 1.78 75 70 41 44 45 43.33333 40 

0.4 1.78 75 75 48 48 47 47.66667 45 

0.4 1.78 75 80 54 52 50 52 46 

0.4 1.78 75 85 54 56 58 56 51 

0.4 1.78 75 90 60 57 62 59.66667 58 

 

Duke parë specifikat e veçanta në kinematikën e hedhjes së këmbësorëve nga goditja nga 

automjete me karakteristika të ndryshme teknike  si dhe rezultatet e ndryshme në gjatësinë 

e hedhjes së këmbësorëve  në varësi nga faktorët relevant, janë propozuar dy modele të 

ndryshme matematikore (A dhe B).  

Njëri model (“A”) do të jetë i vlefshëm në rastin e caktimit të shpejtësisë së goditjes, kur 

këmbësorët  goditen  nga  automjetet e udhëtarëve  (automjetet e grupeve I, II dhe III), sepse  

ka ngjashmëri në procesin goditjes dhe hedhjes  së këmbësorit nga këto automjete, ndërsa 

modeli tjetër (B) do të jetë i vlefshëm për rastet e goditjes së këmbësorëve nga  automjetet 

me profil të përparmë vertikal  (automjetet transportuese, Gr IV). 
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Formulimi i këtyre modeleve matematikore është bërë me ndihmën e softuerëve SPSS dhe 

“R”  duke aplikuar regresionin e shumëfishtë linear. Për analizë bazë janë  marrë të dhënat 

e kombinuara të faktorëve ndikues në gjatësinë e hedhjes së këmbësorëve (tabela 8.0) 

 

8.1. MODELI (“A”) I VLEFSHËM PËR RASTIN E GODITJES SË KËMBËSORËVE NGA 

AUTOMJETET E UDHËTARËVE (të klasifikuara në  grupet  I, II dhe III) 

 

Meqenëse kemi inkorporim të katër variablave të pa varura (koeficient i fërkimi, gjatësi e 

këmbësorit, peshë e këmbësorit dhe shpejtësi goditëse), në aplikimin e regresionit të 

shumëfishtë linearë është shumë e rëndësishme që paraprakisht të bëhet: analiza e 

shpërndarjes së këtyre të dhënave dhe lidhjes (multikolinearitetit) që krijojnë ndryshoret 

ndërmjet tyre,  lidhjes ndërmjet ndryshores së varur dhe atyre të pavarura, analiza e 

variances (testi ANOVA) etj. 

Një fenomen i cili mund të paraqitet  në rastin e lidhjes së shumëfishtë është edhe 

autokorrelacioni përmes të cilit shpjegohet pavarësia e gabimeve ( a ka korrelacion në mes 

të gabimeve të mundshme), prandaj duhet evituar këtë problem. 

Analiza e shpërndarjes së të dhënave dhe lidhjes në mes të variablave është paraqitur në 

diagramet 8.1 dhe 8.2., ndërsa rezultatet tjera nga analiza në softuerin “SPSS” dhe “R” janë 

paraqitur në vijim në tabelat 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dhe 8.5 . 

Nga analiza e shpërndarjes së të dhënave (diagrami 8.1. dhe 8.2.) mund të vërehet se ato 

ndjekin një shpërndarje normale (lakorja në formë të kambanës).  

Diagrami 8.1. Shpërndarja e të dhënave (modeli “A”) 

 
Të dhënat janë të shpërndara afër normales sepse gjendet ndërmjet -1,96 dhe +1,96 

(diagrami 8.2.) dhe krijojnë e një lidhje të fortë dhe varësi të vazhdueshme lineare. Vlerat 
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pozitive (diagrami 8.2.) tregojnë që të dhënat janë të lakuara në të djathtë, ndërsa vlerat 

negative tregojnë që të dhënat janë të lakuara në të majtë.   

R2=0.962 në paraqitjen grafike në diagramin 8.2 tregon një lidhje shumë të fortë ndërmjet 

variables së varur (gjatësi e hedhjes së këmbësorit, LH) dhe variablave të pavarura (µ, Lk, 

Pk dhe vg). 

Diagrami 8.2. Lidhja e variablave dhe shpërndarja e të dhënave (modeli “A”) 

 

Tabela 8..1. Variablat Hyrese/Të fshira57 

Model 

Variablat hyrëse 

(Entered variables) 

Variablat e fshira 

(Removed variables) Metoda 

1 Shpejtësia, Lk, µ, 

Peshab 
. Enter 

a. Variabla e varur : LH 

b. Të gjitha variablat hyrëse. 

 

Nga tabela e korrelacionit (tabela 8.2) ndërmjet variablave të pavarura vërehet se ekziston 

lidhje e fortë ndërmjet variablave  gjatësi e këmbësorit dhe peshë e këmbësorit (Pearson 

Correlation = 0.992), çka do të thotë se kontributi i veçantë i secilës nga këto dy  variabla 

nuk është i rëndësishëm në model, apo këto dy variabla mund të trajtohen edhe si një 

variabël e vetme me ndikim të përafërt në model. Prandaj, përfshirja apo mos përfshirja e 

këtyre variablave në model nuk e ndikon fuqinë e modelit. Ndërsa, ndërmjet variablave 

 
57Tab. Model summary- Tabela e përmbledhjes së modelit (llogaritjeve kryesore) 



  

2019  

  | 123 

 

tjera të pa varura nuk ekziston ndonjë lidhje e fortë, çka do të  thotë se  secila prej tyre në 

mënyrë të veçantë mund të kenë kontribut në model. 

Tabela 8.2.Korrelacionet 

 µ Lk Pesha Shpejtësia LH 

µ Pearson Correlation58 1 -.485** -.504** .026 -.243* 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 .421 .028 

N 62 62 62 62 62 

Lk Pearson Correlation -.485** 1 .992** .009 .168 

Sig. (1-tailed) .000  .000 .471 .096 

N 62 62 62 62 62 

Pesha Pearson Correlation -.504** .992** 1 .010 .168 

Sig. (1-tailed) .000 .000  .470 .096 

N 62 62 62 62 62 

Shpejtësia Pearson Correlation .026 .009 .010 1 .942** 

Sig. (1-tailed) .421 .471 .470  .000 

N 62 62 62 62 62 

LH Pearson Correlation -.243* .168 .168 .942** 1 

Sig. (1-tailed) .028 .096 .096 .000  

N 62 62 62 62 62 

 

 

Tabela 8.3. Modeli përmbledhës (Model Summary)59 

Mode

l R 

R2 

 (R square) 

R2
rr    (Adjusted 

R square) 

Gabimi 

stand. në 

llog. 

Statistikat Koeficienti 

i  

Durbin-

Watson 

Ndryshimi i 

R2 F  df1 df2 Sig. F  

A .981a .962 .960 2.82689 .962 363.935 4 57 .000 .496 

a. Të parashikuara:  (Konstanta), Shpejtësia, Lk, µ, Pesha 

b. Variabla e varur: LH 

 
58 Pearson Correlation - Koeficienti i korrelacionit të Pearsonit i cili përdoret për të matur shkallën e 

marrëdhënies së drejtpërdrejte të dy ndryshoreve të vazhdueshme. 
59Model Symmary – Tabela e përmbledhjes së modelit (llogaritjeve kryesore) 

R Square (R2)- koeficienti i përcaktueshmërisë së shumëfishtë 
   Adjusted R Square – Rrr2 (R2 i rregulluar, përshtatur) 
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Tabela e përmbledhjes së modelit (tabela Model Summary) është një tabelë e rëndësishme. 

“R Square”  tregon sa % e ndryshores së varur shpjegohet nga ndryshoret e pavarura60.   

Në rastin konkret nga tabela 8.3, mund të vërehet se R Square =0.962. Sipas këtij koeficienti 

ekziston lidhje e fortë ndërmjet ndryshores së varur dhe ndryshoreve  të pa varura. Pra, 

96.2% e ndryshimit në ndryshoren e varur shpjegohet nga ndryshoret e  pa varura. Kurse 

pjesa e mbetur prej 3.8% shpjegohet nga ndryshoret të cilat nuk janë përfshirë në model me 

anë të gabimit të rastësishëm. 

 

Gjithashtu  një test me rëndësi është testi “Durbin-Watson” i cili tregon se a ekziston 

autokorrelacion në modelin tonë. Zakonisht, vlerat e testit “Durbin Watson” ndërmjet 1,5 

– 2,5 tregojnë se nuk ekziston autokorrelacion61.  Pra, koeficienti “Durbin Watson” është 

përdorur  për të testuar autokorrelacionin. Vlerat ndryshojnë prej 0 deri në 4. Vlera afër 0, 

tregojnë një korrelacion ekstrem pozitiv, vlerat afër 4 tregojnë një korrelacion ekstrem 

negativ, vlerat afër dy-shit tregojnë se nuk ka autokorrelacion. Vlerat e “Durbin Watsonit” 

preferohet të jenë prej 1,5 deri në 2,5. Autokorrelacioni pozitiv nënkupton se gabimi 

standard i koeficientit b është shumë i vogël, kurse autokorrelacioni negativ nënkupton se 

gabimi standard është shumë i madh62.  

 

Në rastin konkret  nga tabela 8.3, treguesi “Durbin Watson” ka vlerën 0.496, çka do te thotë 

se mundësia e paraqitjes se autokorrelacioneve është shumë e vogël dhe nëse paraqiten ato 

do të jenë pozitive që nënkupton se gabimi standard i koeficientit b është shumë i vogël. 

Tabela 8.4. Testi ANOVA 

Model 
Shuma e katrorëve 

(Sum of Squares) 
df 

Katrori mesatar 

(Mean of square) 
F Sig. 

1 

Regresioni 11633.283 4 2908.321 363.935 .000b 

Vl. Mbetura 

(Residual) 
455.505 57 7.991   

Total 12088.788 61    

a. Variaba e varur: LH 

b. Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia, Lk, µ, Pesha 

 

 
60Prof. dr. Mia Hubert & Prof. dr. Stefan Van Aelst, Linear   Models Regression Analysis, Leuven,  2014-2015.   
61 Cochrane, D., G. H. Orcutt , “Application of Least Squares Regressions to Relationships Containing 

Autocorrelation Error Term”, Journal of American Statistical Association 
Durbin, J. (19 0), “Estimating of Parameters in Time Series Regression Models”, Journal of the Royal Statistics 
Society, Ser. B, Vol. 22, fq. 139-153. 

62 Cochrane, D., G. H. Orcutt , “Application of Least Squares Regressions to Relationships Containing 
Autocorrelation Error Term”, Journal of American Statistical Association, 
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Tabela e ANOVA-së është e dobishme për të testuar rëndësinë e modelit si të tërë63. Vlera 

e F-së në tabelë prej 363.935, tregon se modeli jonë është i rëndësishëm në çdo nivel si i 

tërë (Sig. = ,000). 

Tabela 8.5. Koeficientet 64 

Modeli  “A” 

Koeficientet 

(Unstandardized 

Coefficients) 

Koeficientet  

(Standardized 

Coefficients) 

t Sig. 

Statistikat e 

kolineraitetit 

B 

Gabimi 

stand. (Std. 

Error) Beta Toleranca VIF 

 (Konstanta) -12.946 10.496  -1.233 .222   

K_µ -23.579 2.747 -.258 -8.584 .000 .732 1.366 

K_Lk 20.565 13.348 .310 1.541 .129 .016 61.396 

K_Pesha -.250 .183 -.279 -1.368 .177 .016 62.935 

K_Shpejtësia .639 .017 .949 36.882 .000 .999 1.001 

a. Variabla e varur: LH 

 

Nga rezultatet e analizës së rëndësisë së koeficienteve, nga tabela 8.5,  është treguar se 

koeficientet më të rëndësishëm në model  janë shpejtësia (Sig.=0.000) dhe koeficienti i 

fërkimit me rrugën (Sig.=0.000). 

Analiza e njëjtë, përveç me softuerin “SPSS”,  është realizuar edhe me anë të softuerit “R” 

dhe rezultatet e fituara  janë identike (Kodi R). 

 

 

 

 

 

 

 
63 ANTALYALI, Ö., "Varyans Analizi (Anova-Manova)", içinde SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik    

Teknikleri, Ş. KALAYCI (der.), Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara, s. 131-182, 2005. 
 
64Tabela Koeficientet  – Analizë  e rëndësishme e  koeficienteve të modelit 

    ANOVA- test i rëndësishëm për të analizuar  rëndësinë e modelit ne tërësi 

    Unstandardized -paraqet dallimin ndërmjet vlerës së vrojtuar dhe asaj të parashikuar 

    Standardized - paraqet ndryshimin e vlerës së parashikuar nga vlera e mesatares 

    VIF- Faktori i rritjes së variances 
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Kodi  “R”: 
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Modeli matematik “A” për llogaritjen e shpejtësisë së automjeteve (Gr.I, II dhe III) në 

momentin e goditjes së këmbësorit,  i fituar nga analiza përmes  regresionit të shumëfishtë 

linear  me anë të softuerëve “SPSS” dhe “R”, ka  formën (8.2) : 

 

gkkH vPLL +−+−−= 639.0250.056.20579.2394.12 
                                                (8.1)

 

 

0.639

P0.25L20.56μ23.576L
2.20v kkH

g

+−+
+=

                                           (8.2)65
 

 

Ku janë: 

vg[km/h]-  shpejtësia  e automjetit në momentin e goditjes së këmbësorit, 

LH[m]- gjatësia e hedhjes së këmbësorit, 

µ - koeficienti i fërkimit me rrugën, 

Lk[m]- gjatësia e këmbësorit, 

Pk- pesha e këmbësorit.  

 

 

8.2. MODELI (“B”) I VLEFSHËM PËR RASTIN E GODITJES SË KËMBËSORËVE NGA 

AUTOMJETET ME PROFIL VERTIKAL TË PJESËS SË PËRPARME (të klasifikuara 

në  grupin  IV) 

 

Në mënyrë të ngjashme, sikurse në rastin e formulimit të modelit “A”, është bërë analiza e 

rezultateve të gjatësisë së hedhjes së këmbësorëve nga automjetet e formës së përparme 

vertikale (modeli “B”), në varësi nga  faktorët më me ndikim si: shpejtësia  e automjetit, 

koeficienti i fërkimit me rrugën,  gjatësia e këmbësorit dhe pesha e këmbësorit. Analiza e 

shpërndarjes së të dhënave dhe lidhjes në mes të variablave është paraqitur në diagramet 

8.3 dhe 8.4, ndërsa rezultatet tjera nga analiza me softuerët “SPSS” dhe “R” janë  paraqitur 

në vijim në tabelat 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 dhe 8.10. 

 
65 Shprehja (8.2) vlenë për këto kushte: 

Rastet e goditjes së këmbësorëve nga automjetet  e udhëtarëve (Gr.I, Gr.II dhe Gr.III) 
Koeficienti i fërkimit µ>0.35 
Automjeti në proces frenimi  
Këmbësori në lëvizje në drejtim të tërthortë me drejtimin e lëvizjes së automjetit  

    Goditja ballore (brenda gabariteve të pjesës së përparme ballore të automjetit) 
   Saktësia e rezultateve +/- 5% 
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Nga analiza e shpërndarjes së të dhënave (diagramet 8.3. dhe 8.4.) mund të vërehet se të 

dhënat  ndjekin një shpërndarje normale (lakorja në formë të kambanës).  

 

Diagrami 8.3. Shpërndarja e të dhënave  

 
Diagrami 8.4. Lidhja e variablave dhe shpërndarja e të dhënave  

 
R2=0.959 në paraqitjen grafike në diagramin 8.4 tregon një lidhje fortë ndërmjet variables 

së varur (gjatësi e hedhjes së këmbësorit, LH) dhe variablave të pavarura . 
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Tabela 8.6. Variablat Hyrese/Të fshira 

Model 

Variablat hyrëse 

(Entered variables) 

Variablat e fshira 

(Removed variables) Metoda 

1 Shpejtësia, Lk, µ, 

Peshab 
. Enter 

a. Variabla e varur : LH 

b. Të gjitha variablat hyrese.. 

Nga tabela e korrelacioneve  (tabela 8.7) ndërmjet variablave të pavarura vërehet se ekziston 

lidhje e fortë ndërmjet variablave gjatësi e këmbësorit dhe peshë e këmbësorit (Pearson 

Correlation = 0.992). Prandaj, përfshirja apo mos përfshirja e këtyre variablave në model 

nuk e ndikon fuqinë e modelit.  

 

Tabela 8.7.Korrelacionet  

 µ Pesha Lk Shpejtësia LH 

µ Pearson Correlation 1 -.504** -.485** .026 -.255* 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 .421 .023 

N 62 62 62 62 62 

Pesha Pearson Correlation -.504** 1 .992** .010 .256* 

Sig. (1-tailed) .000  .000 .470 .022 

N 62 62 62 62 62 

Lk Pearson Correlation -.485** .992** 1 .009 .252* 

Sig. (1-tailed) .000 .000  .471 .024 

N 62 62 62 62 62 

Shpejtësia Pearson Correlation .026 .010 .009 1 .931** 

Sig. (1-tailed) .421 .470 .471  .000 

N 62 62 62 62 62 

LH Pearson Correlation -.255* .256* .252* .931** 1 

Sig. (1-tailed) .023 .022 .024 .000  

N 62 62 62 62 62 

 

Tabela 8.8. Modeli përmbledhës (Model Summary) 

Mode

l R 

R2 

 (R square) 

R2
rr    

(Adjusted 

R square) 

Gabimi 

stand. në 

llog. 

Statisticat Koeficienti i  

Durbin-

Watson 

Ndryshi

mi i R2 F  df1 df2 Sig. F  

1 
.979a .959 .956 3.02326 .959 334.068 4 57 .000 1.031 
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Tabela 8.9. Testi ANOVA 

Model 

Shuma e katrorëve 

(Sum of Squares) df 

Katrori mesatar 

(Mean of 

square) F Sig. 

1 Regresioni 12213.690 4 3053.423 334.068 .000b 

Vl. Mbetura 

(Residual) 
520.987 57 9.140   

Total 12734.677 61    

a. Variaba e varur: LH 

b. Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia, Lk, µ, Pesha 

 

Tabela 8.10. Koeficientet  

Modeli  

Koeficientet 

(Unstandardized 

Coefficients) 

Koeficientet  

(Standardized 

Coefficients) 

t Sig. 

Statistikat e 

kolinearitetit  

B 

Gabimi 

stand.  

(Std. Error) Beta Toleranca VIF 

1 (Konstant) -12.999 11.225  -1.158 .252   

K_µ -19.553 2.938 -.208 -6.656 .000 .732 1.366 

K_Lk 4.949 14.275 .073 .347 .730 .016 61.396 

K_Pesha .064 .196 .069 .327 .745 .016 62.935 

K_Shpejtësia .646 .019 .935 34.865 .000 .999 1.001 

a. Variabla e varur : LH 

 

Analiza e njëjtë, përveç me softuerin “SPSS”,  është realizuar edhe me anë të softuerit “R” 

dhe rezultatet e fituara  janë identike (Kodi R). 
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Kodi  “R”: 
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Nga të dhënat e rezultateve të fituara,  kemi modelin: 

 

gkkH vPLL +++−−= 646.0064.0949.455.1999.12                                             (8.3)
 

Respektivisht, për llogaritjen e shpejtësisë në momentin e goditjes   kemi shprehjen: 

 

646.0

064.0949.455.1999.12 kkH
g

PLL
v

−−++
=



                                                       (8.4)
 

Nga rezultatet e analizës së rëndësisë së koeficienteve, nga tabela 8.10,  vërehet  se 

koeficientet më të rëndësishëm në model  janë shpejtësia (Sig.=0.000) dhe koeficienti i 

fërkimit me rrugën (Sig.=0.000). 

 

Meqenëse në modelin e automjeteve me formë vertikale treguesi i  rëndësisë së 

koeficienteve (tabela  8.10), gjegjësisht  “signifikanta” për variablat: peshë e këmbësorit  

dhe gjatësi e këmbësorit ( Sig_Lk=0.730 dhe Sig_Pesha=0.745),  ka rezultuar  me vlera 

të larta, jo të pranueshme (çka do te thotë se në këtë rast këto dy variabla nuk janë fare 

të rëndësishme), atëherë është propozuar heqja e këtyre dy ndryshoreve nga modeli 

matematik (gjithashtu  me aktivizimin e opsionit “STEPWISE SELECTION” në SPSS, 

këto dy ndryshore largohen nga modeli).  

Treguesi i “signifikantes”  i cili tregon se këto dy variabla janë të  parëndësishme në rastin 

e goditjes së këmbësorit nga automjetet e rënda transportuese me formë vertikale, paraqet 

një argumentim shtesë të konkluzioneve të nxjerra në rastin e analizës së procesit të 

ndeshjes së këmbësorëve nga këto  lloje të automjeteve (Kap.VI ).  Meqenëse tek ky rast i 

goditjes së këmbësorit kemi specifika të veçanta të procesit të rrjedhës teknike të aksidentit, 

gjegjësisht hedhjes së këmbësorit (mungon hedhja në pjesën e përparme të automjetit dhe 

hedhja në lartësi), në gjatësinë totale të hedhjes së këmbësorit, për shkak të  rrugës me të 

madhe të rrëshqitjes, rritet ndikimi i faktorit koeficient i fërkimit me rrugën, ndërsa faktori 

gjatësi e këmbësorit dhe peshë e këmbësorit bëhen të pa rëndësishëm. 

Në vijim është përsëritur procedura e analizës  me anë të regresionit të shumëfishtë, duke 

hequr nga modeli variablat e pa varura:  peshë e këmbësorit  dhe gjatësi e këmbësorit.   
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Diagrami 8.5. Shpërndarja e të dhënave “Modeli B” 

 
Diagrami 8.6. Lidhja e variablave dhe shpërndarja e të dhënave  “Modeli B” 

 

Tabela 8.11. Variablat Hyrëse/Të fshira 

Model 

Variablat hyrëse 

(Entered 

variables) 

Variablat e fshira 

(Removed 

variables) Metoda 

B Shpejtësia, µb . Enter 

a. Variabla e varur : LH 

b. Të gjitha variablat hyrëse. 
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Tabela 8.12. Modeli përmbledhës (Model Summary) 

Mod

el R 

R2 

 (R square) 

R2
rr    

(Adjuste

d R 

square) 

Gabimi 

stand. në 

llog. 

Statistikat  

Koeficienti 

i Durbin-

Watson 

Ndryshimi 

i R2 

(R Square 

Change) F  df1 df2 Sig. F  

1 .972 .944 .942 3.47970 .944 496.365 2 59 .000 1.058 

a. Të parashikuara: (Konstanta), Shpejtësia, µ 

b.  Variabla e varur: LH 
 

Nga tabela 8.12, mund te vërehet se R Square =0.944. Në bazë të këtij rezultati,  ekziston 

lidhje e fortë ndërmjet ndryshores së varur dhe ndryshoreve  të pa varura. Pra, 94.4% e 

ndryshimit në ndryshoren e varur shpjegohet nga ndryshoret e  pa varura. Kurse pjesa e 

mbetur prej 5.6% shpjegohet nga ndryshoret të cilat nuk janë përfshirë në model me anë të 

gabimit të rastësishëm. 

Treguesi “Durbin Watson”  (tabela 8.12) ka vlerën 1.058 që nënkupton se  mundësia e 

paraqitjes së autokorrelacioneve është shumë e vogël. Por, edhe nëse paraqiten ato do të 

jenë pozitive dhe  gabimi standard i koeficientit b është shumë i vogël. 

Tabela 8.13. Testi ANOVA 

Model 

Shuma e 

katrorëve 

( Sum of Squares) df 

Katrori mesatar 

(Mean Square) F Sig. 

1 Regresioni 12020.287 2 6010.144 496.365 .000b 

Vl.mbetura 

(Residual) 
714.390 59 12.108   

Total 12734.677 61    

a. Variabla e varur : LH 

b. Të parashikuara: (Konstant), Shpejtësia, µ 

 

Vlera e F-së në tabelën 8.13  (Testi ANOVA) prej 496.365, tregon se modeli  është i 

rëndësishëm në çdo nivel si i tërë (Sig. = ,000). 

Po ashtu rezultatet e analizës së rëndësisë së koeficienteve, nga tabela 8.14,  tregojnë  se  

koeficientet e përfshirë në model janë të rëndësishëm (shpejtësia Sig.=0.000, koeficienti i 

fërkimit Sig.=0.000). 
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Tabela 8.14. Koeficientet  

Modeli  

Koeficientet 

(Unstandardized 

Coefficients) 

Koeficientet 

(Standardized 

Coefficients) 

t Sig. 

Statistikat e 

kolinearitetit  

B 

Gabimi 

stand. 

(Std. Error) Beta Toleranca VIF 

 Konstanta 3.596 2.059  1.747 .086   

K_µ -26.161 2.893 -.279 -9.042 .000 .999 1.001 

K_Shpejtësia .648 .021 .938 30.407 .000 .999 1.001 

a. Variabla e varur : LH 

Analiza e njëjtë, përveç me softuerin “SPSS”,  është realizuar edhe me anë të softuerit “R” 

dhe rezultatet e fituara  janë paraqitur në vijim (Kodi R). 

Kodi “R”: 
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Modeli matematik “B” për llogaritjen e shpejtësisë së automjeteve (Gr.IV) në momentin e 

goditjes së këmbësorit,  i fituar nga analiza përmes  regresionit të shumëfishtë linear  me 

anë të softuerëve “SPSS” dhe “R”, ka  formën (8.6): 

 

gH vL +−= 648.0161.26596.3 
                                                                                       

(8.5)
 

Respektivisht për llogaritjen e shpejtësisë kemi shprehjen: 

 

54.5
648.0

161.26
−

+
=

H
g

L
v

                                                                               (8.6)66 

 

Ku: 

vg[km/h]-  është shpejtësia  e automjetit në momentin e goditjes, 

LH[m]- është   gjatësia e hedhjes së këmbësorit, 

µ - koeficienti i fërkimit me rrugës, 

Duke parë ngjashmëritë në mes të  procesit të goditjes së këmbësorëve fëmijë (me gjatësi 

të vogël) nga automjetet e grupeve I, II dhe III  dhe procesit të goditjes së këmbësorëve të 

rritur nga automjetet e grupit IV, modeli matematik “B” mund të përdoret edhe në rastin e 

goditjes së fëmijëve nga automjetet e grupeve I, II dhe III. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Shprehja (8.6) vlen për këto kushte: 

Rastet e goditjes së këmbësorëve nga automjetet  me formë të  përparme vertikale (automjete 
transportuese, autobus etj, Gr.IV) 
Koeficient i fërkimit µ>0.35 
Automjeti në proces frenimi  
Këmbësori në lëvizje ne drejtim të tërthortë me drejtimin e lëvizjes së automjetit  

    Goditja ballore (brenda gabariteve të pjesës së përparme ballore të automjetit) 
   Saktësia e rezultateve +/- 5% 
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IX. TESTIMI I MODELIT  

 

9.1. TESTIMI I VALIDITETIT TË MODELEVE NË RASTE KONKRETE TË 

AKSIDENTEVE NË PRAKTIKË  

 

 Validiteti i modeleve të formuluara për rastin e goditjes së këmbësorëve nga automjetet  e 

udhëtarëve (8.2) dhe automjetet  transportuese me profil të përparmë vertikal (8.6),  është 

testuar në raste konkrete të aksidenteve në praktikë (të dhëna të mbledhura nga vendi i 

ngjarjes janë futur në model matematik) dhe rezultatet e fituara në të dy rastet kanë qenë të 

pranueshme, me mundësi shmangie nga rezultatet   +/-5% . 

 

 Për rastet e aksidenteve reale të cilat kanë qenë pjesë e këtij hulumtimi, respektivisht 

automjetet me karakteristika të ndryshme teknike dhe këmbësorët që kanë marrë pjesë në 

këto aksidente, me anë të modeleve  matematike të formuluara (8.2) dhe (8.6) janë llogaritur 

shpejtësitë e automjeteve në momentin e goditjes.  

 

 Gjithashtu për shpejtësitë e llogaritura, në rrjedhën teknike të aksidentit  janë krahasuar 

dëmtimet e automjeteve me përplasjen e këmbësorit në fazat e ndryshme të  hedhjes në 

automjet dhe hedhjen deri në pozicionin përfundimtar të ndaljes (LH së këmbësorit). Në të 

gjitha rastet e analizuara (tabelat 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 dhe 9.8) shpejtësitë e 

llogaritura me modelet e formuluara (8.2) dhe (8.6) u janë përgjigjur rrjedhës teknike të 

aksidentit, përplasjes së këmbësorit dhe pozicioneve të goditjes në   pjesët e dëmtuara  të 

automjeteve si   dhe të dhënave faktike nga vendi i aksidentit. 

 

 Rezultatet e testimeve të modeleve (8.2) dhe (8.6) në rastet reale të aksidenteve janë 

paraqitur në tabelat: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 dhe 9.8. 
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Tabela 9.1. Testimi i modelit (8.6)- rasti automjetit “VW T4” 

Krahasimi i dëmtimeve të automjetit “VW T4” me pozicionin e përplasjes së këmbësorit (në rastin 

real të aksidentit) për shpejtësi të llogaritur me softuerët dhe me modelin e fituar matematik  (8.6) 

Automjeti “VW T4” (Gr.IV) 
 

Të dhënat dhe  

rezultatet 

 

Dëmtimet  si pasojë e 

përplasjes së këmbësorit   
Rrjedha teknike dhe shpejtësia sipas softuerit   

 

  

Lk [m]  1.70  

Pk [kg] 70  

LH[m]  25  

µ  0.65 

]/[59
648.0

65.0161.26596.325

648.0

161.26596.3
hkm

L
v H

g =
+−

=
+−

=


 

 

Tabela 9.2. Testimi i modelit (8.6)- rasti automjetit “BUS Scania” 

Krahasimi i dëmtimeve të automjetit “BUS Scania” me pozicionin e përplasjes së këmbësorit (në 

rastin real të aksidentit) për shpejtësi të llogaritur me softuerët dhe me modelin e fituar matematik 

(8.6) 

Automjeti “Bus Scania” (Gr.IV)  

Të dhënat dhe  

rezultatet 

 

Dëmtimet  si pasojë e 

përplasjes së këmbësorit   
Rrjedha teknike dhe shpejtësia sipas softuerit   

 
 

 

 
 

 

Lk [m]  1.65 

Pk [kg] 58  

LH[m]  14  

µ  0.8 

]/[3.48
648.0

8.0161.26596.314

648.0

161.26596.3
hkm

L
v H

g =
+−

=
+−

=
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Tabela 9.3. Testimi i modelit (8.2)- rasti automjetit “VW Golf 2” 

 Krahasimi i dëmtimeve te automjetit “VW Golf 2” me pozicionin e përplasjes së këmbësorit (në 

rastin real të aksidentit) për shpejtësi të llogaritur me softuerët dhe me modelin e fituar matematik 

(8.2) 

Automjeti “VW Golf 2 ”  
 

Të dhënat dhe  

rezultatet 

 

Dëmtimet si pasojë e përplasjes 

së këmbësorit   
Rrjedha teknike dhe shpejtësia sipas softuerit   

 
 

 

 
 

 

Lk [m] 1.15 

Pk [kg] 33 

LH[m] 8.10 

µ 0.8 

]/[38
639.0

25.056.20576.2394.12
hkm

PLL
v kkH

g =
+−++

=


 

 

Tabela 9.4. Testimi i modelit (8.2)- rasti automjetit “Mercedes 124” 

Krahasimi i dëmtimeve të automjetit “Mercedes 124” me pozicionin e përplasjes së këmbësorit (në 

rastin real të aksidentit) për shpejtësi të llogaritur me softuerët dhe me modelin e fituar matematik 

(8.2) 

Automjeti “Mercedes 124” 
Të dhënat dhe  

rezultatet 

 

Dëmtimet si pasojë  e përplasjes së 

këmbësorit   
Rrjedha teknike dhe shpejtësia sipas softuerit   

 

 

 

 

 

Lk [m] 1.15 

Pk[kg] 35 

LH[m] 23.65 

µ 0.5 

]/[4.52
639.0

25.056.20576.2394.12
hkm

PLL
v kkH

g =
+−++

=
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Tabela 9.5. Testimi i modelit (8.6)- rasti automjetit “Iveco” 

Krahasimi i dëmtimeve të automjetit transportues  “Iveco” me pozicionin e përplasjes së 

këmbësorit (në rastin real të aksidentit) për shpejtësi të llogaritur me softuerët dhe me modelin e 

fituar matematik (8.6) 

Automjeti “Iveco” (Gr.IV)  

Të dhënat dhe  

rezultatet 

 

Dëmtimet si pasojë e përplasjes së 

këmbësorit   
Rrjedha teknike dhe shpejtësia sipas softuerit   

 

 

 

 

 

Lk [m] 1.82 

Pk[kg] 75 

LH[m] 32.57 

µ 0.5 

]/[8.64
648.0

5.0161.26596.357.32

648.0

161.26596.3
hkm

L
v H

g =
+−

=
+−

=


 

 

Tabela 9.6. Testimi i modelit (8.2)- rasti automjetit “Mercedes” 

Krahasimi i dëmtimeve të automjetit “Mercedes” me pozicionin e përplasjes së këmbësorit ( në 

rastin real të aksidentit) për shpejtësi të llogaritur me softuerët dhe me modelin e fituar matematik 

(8.2) 

Automjeti “Mercedes ”  

Te dhënat dhe  

rezultatet 

 

Dëmtimet si pasoje e përplasjes së 

këmbësorit   
Rrjedha teknike dhe shpejtësia sipas softuerit   

 

 

 

 

 

Lk [m] 1.78 

Pk[kg] 75 

LH[m] 21.78 

µ 0.65 

]/[3.50
639.0

25.056.20576.2394.12
hkm

PLL
v kkH

g =
+−++

=
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Tabela 9.7. Testimi i modelit (8.2)- rasti automjetit “Peugeot 307” 

Krahasimi i dëmtimeve të automjetit  “Peugeot 307” me pozicionin e përplasjes  së këmbësorit (në 

rastin real të aksidentit) për shpejtësi të llogaritur me softuerët dhe me modelin e fituar matematik 

(8.2) 

Automjeti “Peugeot 307”  

Të dhënat dhe  

rezultatet 

 

Dëmtimet si pasojë e përplasjes së 

këmbësorit   
Rrjedha teknike dhe shpejtësia sipas softuerit   

 

 

 

 

Lk [m] 1.78 

Pk[kg] 75 

LH[m] 21.41 

µ 0.65 

]/[8.49
639.0

25.056.20576.2394.12
hkm

PLL
v kkH

g =
+−++

=


 

 

Tabela 9.8. Testimi i modelit (8.2)- rasti automjetit “BMW 530” 

Krahasimi i dëmtimeve të automjetit transportues  “BMW 530” me pozicionin e përplasjes se 

këmbësorit (në rastin real të aksidentit) për shpejtësi të llogaritur me softuerët dhe me modelin e 

fituar matematik (8.2) 

Automjeti “BMW 530”  

Të dhënat dhe  

rezultatet 

 

Dëmtimet si pasojë e përplasjes së 

këmbësorit   

Rrjedha teknike dhe shpejtësia sipas 

softuerit   

 

 

 

 

 

Lk [m] 1.75 

Pk[kg] 78 

LH[m] 23.53 

µ 0.75 

]/[9.58
639.0

25.056.20576.2394.12
hkm

PLL
v kkH

g =
+−++

=
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X. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

 

Referuar  analizës së ndikimit të parametrave gjeometrik (të matur nga automjete të 

ndryshme  pjesëmarrëse në raste reale të aksidenteve në Kosovë, të cilat kanë qenë pjesë e 

këtij hulumtimi ) të profilit të pjesës së përparme të automjeteve   dhe parametrave tjerë të 

analizuar  (gjatësisë dhe peshës së këmbësorit, koeficientit të fërkimit me rrugën, pjerrtësisë 

gjatësore të rrugës  dhe shpejtësisë), është konstatuar ndikim i rëndësishëm i këtyre 

parametrave  në  procesin e goditjes dhe hedhjes së këmbësorit.  

• Rritja e  lartësisë së skajit të mbrojtësit të përparmë të automjetit dhe këndit 

ndërmjet skajit të epërm të parakolpit dhe skajit  të përparmë të mbulesës së 

motorit, rritë  distancën  e rrëshqitjes së këmbësorit përgjatë rrugës duke rritur 

në këtë rast edhe impaktin e koeficientit të fërkimit ndërmjet këmbësorit dhe 

rrugës, ndërsa zvogëlon rrugën e përbashkët e lëvizjes së automjetit me 

këmbësorin . 

• Në rastin e  përplasjes automjet- këmbësorë (fëmijë), distanca totale e hedhjes 

së këmbësorit -fëmijë mund të rritet në raport me rritjen e këndit ndërmjet skajit 

të epërm të parakolpit dhe skajit  të përparmë të mbulesës së motorit (tabela 6.2, 

diagrami 6.9).  

• Në rastin e përplasjes së këmbësorëve fëmijë, mungon efekti i  hedhjes së 

këmbësorit mbi automjet dhe hedhjes në lartësi (në ajër), por rritet mundësia e 

lëndimeve të kokës apo pjesës së sipërme të trupit të  këmbësorit-fëmijë (në 

goditjen primare) për shkak të përplasjes  në pjesën ballore të automjetit apo 

pjesën e përparme të  kapakut  të motorit. 

• Tek fëmijët pas goditjes primare mund të pasoj përplasja me kokë në kapakun e 

motorit dhe trupi i këmbësorit hedhet përpara automjetit,  ku mund të pasojnë 

lëndime tjera në kontaktin me rrugën. Pra, gjatësia e këmbësorit ka ndikim të 

theksuar në rrjedhën teknike të procesit të ndeshjes dhe  gjatësinë totale të 

hedhjes së këmbësorit.  

• Rritja e peshës së këmbësorit ka ndikim të vogël në rritjen e gjatësisë totale të 

hedhjes së këmbësorit. 

• Distanca totale e hedhjes së këmbësorit rritet me zvogëlimin e vlerave të 

fërkimit. Për vlera të ulëta të koeficientit të fërkimit, pas çastit fillestar të 

goditjes, rritet mundësia e bartjes së trupit të këmbësorit nga pjesa e përparme e 

automjetit deri në pozicionin përfundimtar të ndaljes  dhe në këtë rast nuk kemi 

hedhje normale  të këmbësorit. Korrelacioni  i varësisë së hedhjes së këmbësorit 

nga koeficienti i  fërkimit me rrugën nuk është i fortë  për vlera më të vogla se 

0.35.  

• Gjatësia totale e hedhjes së këmbësorit nuk rekomandohet  të merret për bazë 

për llogaritjen e shpejtësisë së automjetit në rast  se koeficienti i fërkimit me 

rrugën është më i vogël se 0.35. 

• Në rastin e goditjes së këmbësorit nga automjetet  e grupit IV, këndi i ngritjes së 

këmbësorit në lartësi në  këtë është zero, sepse  trajektorja e trupit merr drejtimin 

e  lëvizjes para nga pozicioni vertikal-poshtë  (pika 6.4). 

• Kur kemi hedhje të këmbësorit në lartësi (goditja e këmbësorit nga automjetet e 

Gr. I, II dhe III), kemi një humbje të vogël të shpejtësisë horizontale si rezultat i 

lëvizjes së këmbësorit në drejtim vertikal (gjatë ngritjes dhe rënies), por  ky 
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ndikim është mjaft i vogël në llogaritjen e shpejtësisë dhe gjatësisë totale të 

hedhjes së këmbësorit. 

• Për shkak të  specifikave  veçanta në kinematikën e hedhjes së këmbësorëve nga 

goditja nga automjete me karakteristika të ndryshme teknike  si dhe rezultateve 

të ndryshme të fituara lidhur me gjatësinë e hedhjes së këmbësorëve  në varësi 

nga faktorët relevant, janë formuluar  dy modele (A dhe B) të ndryshme 

matematikore.  

• Modeli matematik “A” (8.2) rekomandohet për  rastet e caktimit të shpejtësisë 

së goditjes, kur këmbësorët  goditen  nga  automjetet e udhëtarëve  (automjetet 

e grupeve I, II dhe III). 

• Modeli matematik “B” (8.6) rekomandohet për  rastet e goditjes së këmbësorëve 

nga  automjetet me profil të përparmë vertikal  (automjetet transportuese, Gr IV). 

• Ne rastin e përdorimit te modelit “B”,  gjatësi e këmbësorit (Lk) dhe peshë e 

këmbësorit (Pk), janë të parëndësishme në model. 

• Validiteti i dy  modeleve të formuluara për rastin e goditjes së këmbësorëve është 

testuar në raste konkrete të aksidenteve në praktikë dhe rezultatet e fituara në të 

dy rastet kanë qenë të pranueshme, me mundësi shmangie nga rezultatet reale  

+/-5% . 

• Të dy këto modele (“A” dhe “B”) rekomandohet të përdoren sipas kushteve të 

caktuara në sqarimet e paraqitura në fusnotat 63 dhe 64. 

• Modeli (8.6) po ashtu rekomandohet të përdoret në rastin e goditjes së 

këmbësorëve fëmijë nga automjetet e klasifikuara në grupet  I, II dhe III, sepse, 

ka ngjashmëri në  procesin e rrjedhës teknike të goditjes  së këmbësorëve fëmijë 

(me gjatësi të vogël) nga automjetet e grupeve I, II dhe III  dhe procesin  goditjes  

së këmbësorëve të rritur nga automjetet e grupit IV.  
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