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Povzetek
V delu so predstavljene osnovne značilnosti mikrosimulacij v prometu. Obravnavali smo območje
Glavnega trga v Mariboru, na levem bregu reke Drave ter navezujoče ceste in ulice, ki omogočajo
z manjšimi ali večjimi posegi izboljšanje prometne situacije. Scenarije prometnega režima smo
analizirali s pomočjo mikrosimulacij v programu Vissim. Najprej smo modelirali ter kalibrirali
in validirali mikrosimulacijo obstoječega stanja. Analizirali smo tri scenarije, katerih osnova
prometnega omrežja in vhodnih podatkov je omenjen model obstoječega stanja.
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Abstract
We will introduce basic characteristics of traffic in micro simulation and the problem of traffic
network in concerned area while searching for solutions while improving traffic with different
interventions. Traffic situations were processed in software of PTV, VISSIM. In VISSIM 6 will be
processed micro simulation of current state of traffic network and also possible scenarios of
solutions based on data in current state.
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Stran 1

UVOD

Problem raziskave

V urbanih okoljih ima promet stohastične elemente in je zato težje predvidljiv, kar
predstavlja izziv pri uvajanju sprememb na prometni infrastrukturi. Stohastičnost cestnega
motornega prometnega podsistema se v praksi kaže tako, da se število vozil na isto uro in
isti dan v tednu ne ponavlja, ampak opažamo večja ali manjša odstopanja od neke povprečne
vrednosti. Ta se pojavljajo zaradi različnih vplivov (izbor časa in poti – vpliv človeškega
faktorja), ki opredeljujejo tako imenovano povpraševanje (absolutno količino vozil). Z
napredno programsko opremo imamo možnost izvedbe simulacij prometnega toka in tako
le-tega lažje predvidimo na določenem območju še pred uvedbo sprememb na infrastruktur i.
Ko na prometnem omrežju naredimo spremembo, se to odrazi s spremembo na prometnem
toku. Spremembe na prometnem omrežju v urbanem okolju so največkrat posledica
urbanističnih zamisli lokalnih oblasti, da bi zmanjšali neželen vpliv motoriziranega prometa
na kakovost življenja v mestu. Mestne oblasti spreminjajo namembnost prostora ob cestah
in parkiriščih, korigirajo uporabo voznih površin, tako da odvzamejo ali zožajo vozne
pasove, namenjene individualnemu motornemu prometu, ter jih namenijo JPP, pešcem ali
kolesarjem itd. Razlog za takšne spremembe so predvsem nasičenost mestnih središč z
osebnimi vozili, zmanjšanje hrupa v teh območjih ter potreba po zniževanju onesnaženos ti
zraka. Vse to se izvaja predvsem za dvig kakovosti življenja prebivalcev in dvig kvalitete
ponudbe storitev v urbanih središčih.
Rezidenti mestnih območij, kjer se uvajajo redukcije kapacitet cestnega omrežja, so
praviloma zagovorniki tovrstnih posegov. Ukrepom zapiranja odsekov cest za motorni
promet, uvajanje con umirjenega prometa in redukcije števila ali širine voznih pasov
največkrat nasprotujejo nerezidenti. Za dnevne migrante so lahko ukrepi moteči, saj se
morajo prilagoditi in spremeniti način opravljanja migracij v urbana središča s podeželja in
predmestja. S simulacijami predhodno preverjamo obseg in resnost pričakovanih zastojev
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ter po potrebi načrtujemo omilitvene ukrepe. Kljub temu so prebivalci urbanih območij, kjer
se motorizirani promet zmanjšuje zaradi omejevanja s spremembami na infrastruktur i,
praviloma veliki podporniki uvedenih sprememb. To se je izkazalo še posebej v letu 2015,
ko je bila v strogem središču Maribora Koroška cesta v območju Glavnega trga zaprta za ves
promet razen JPP in prebivalce tega območju za obdobje treh tednov. Ker pa vozila, ki se
odmaknejo z enega območja, svojo pot opravljajo po drugih poteh, so prebivalci območij ob
alternativnih povezavah nasprotniki ukrepov. S pomočjo mikrosimulacijskega modela lahko
predvidimo,

kako se bo promet na območju, kjer želimo

uveljaviti spremembe,

prerazporedil, še preden jih v realnem stanju fizično opravimo. Slabost takšnih modelov je
to, da z njimi preučujemo predvsem preusmeritve obstoječih prometnih tokov, ne moremo
pa napovedati sprememb v izboru sredstva, cilja ali časa potovanja. Tako lahko brez večjih
vlaganj v infrastrukturo preučimo več mogočih scenarijev in izberemo najprimernejšega ob
upoštevanju prej omenjenih omejitev. Lahko pa simuliramo, kako se prometni tok
preusmeri, koliko se spremenijo dolžine zastojev in prevozni časi zaradi uvedenih sprememb
v okviru danih omejitev.
Predmet raziskave magistrskega dela je, kako in na kakšen način vplivajo spremembe na
prometnem omrežju na prometni tok ter kako izboljšati obstoječe stanje na obstoječem
prometnem omrežju, na delu levega brega Drave v mestu Maribor.
Omejili smo se na območje naslednjih ulic: Koroška cesta (od Strme ulice do Glavnega trga),
Strma ulica, Ob bregu, Pristan, Vojašniška ulica, Usnjarska ulica, Loška ulica, Ulica Kneza
Koclja, Glavni most, Prežihova in Strossmayerjeva ulica (do Gosposvetske ceste) in
Smetanova (med Prežihovo in Strossmayerjevo

ulico). V tem delu simuliramo

in

predpostavljamo, da se kljub spremembam na omrežju uporabniki ne preusmerijo na druge
dele prometnega omrežja, ki niso obravnavani v simulaciji.

1.2

Namen in cilj raziskave

Namen magistrska dela je analiza obstoječega stanja prometnega režima, ki smo ga prenesli
v simulacijo. Le-to smo po kalibraciji in validaciji uporabili za osnovo, na kateri smo
simulirali predlagane rešitve. To smo poskusili doseči na podlagi pridobljenih podatkov in
posledično poskušali izboljšati pretok motoriziranega prometa na obravnavane m območju.
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Večja pretočnost prometa pomeni krajše zastoje, posledično manjše število ustavljanj vozil,
ki posredno predstavljajo boljše pogoje za prebivalce in ponudnike storitev ob kritičnih delih
cestnega omrežja.
Na podlagi hipoteze je v magistrskem delu zajeto in obravnavano prometno omrežje v treh
različnih scenarijih. Scenariji zajemajo obstoječe stanje, v katerem je Koroška cesta odprta
za promet s kolesarskima pasovoma na obeh straneh brez sredinske črte in omejitvijo
30km/h. V predlogih rešitev je na primer v prvem scenariju Koroška cesta v območju
Glavnega trga, kjer gre za območje umirjenega prometa s cesto in pločniki v isti ravnini z
voziščem; v drugem scenariju je Koroška cesta zaprta za promet razen JPP in stanovalce v;
v tretjem scenariju pa Koroška, Loška, Usnjarska, Vojašniška, Ribiška ulica, Pristan ter Ob
bregu do Ribiške tvorijo omrežje enosmernih cest. Na podlagi opazovanja ter štetja prometa
na različnih lokacijah obravnavanega območja in programskega orodja PTV VISSIM 6 smo
za obstoječe stanje postavili realen računalniški model, na podlagi katerih smo za predlagane
scenarije izvedli simulacijo in izdelali analizo prometnega toka za podane predloge rešitev
ter vpliv pešcev in kolesarjev na spremenjen prometni tok.
Cilj magistrskega dela je zbrati in obdelati podatke prometnega omrežja in prometnega toka,
na njih ustvariti mikrosimulacijo prometnega omrežja ter z dobljenimi rezultati simulacij in
opazovanj obnašanja simuliranega prometa v posameznem scenariju predlagati optimalno
rešitev za obravnavano območje glede na rezultate simulacij scenarijev.

1.3

Predpostavke in omejitve raziskave

Raziskovalno področje magistrske naloge temelji na ustreznem načrtovanju prometa na
mestnem prometnem omrežju, s čimer zagotavljamo višji nivo usluge in s tem uporabniku
prijazno izvedbo cestne infrastrukture, namenjene motoriziranem prometu, z namenom
zmanjšanja negativnega vpliva prometa na okolje ter nemotoriziran promet v urbanem
okolju.
Pri izvedbi simulacij prometnega toka smo se soočili z omejitvami povezanimi z licenco
programske opreme za mikrosimulacijo prometnih tokov VISSIM 6. Licenca, ki je na voljo
na FGPA UM, ne omogoča simulacij na površini večji kot 1 km2 . Za štetje in opazovanje
prometa smo uporabili metodo ročnega štetja s snemanjem prometa, saj smo tako lahko
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najlažje in najučinkoviteje določili parametre v programski opremi PTV VISSIM 6 pri
vzpostavitvi realnega stanja. Izvedbo simulacije smo omejili glede na časovne izgube
voznikov, časovne praznine med vozili, velikost pospeškov in pojemkov ter povprečne
hitrosti.

1.4

Predvidene metode raziskovanja

V predloženi magistrski nalogi smo uporabili naslednje metode dela, in sicer: (i) strokovna
literatura iz Slovenije in tujine; (ii) opazovanje odvijanja prometa v realnem stanju - na
terenu in obdelava števnih podatkov s pomočjo statističnih metod; (iii) zajemanje podatkov
iz video zapisa; (iv) programsko orodje Vissim za izvajanje mikrosimulacij obstoječega
stanja, kakor tudi vseh predvidenih scenarijev.
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PROMETNI MODEL V URBANEM OKOLJU

Za uspešno izvedeno mikrosimulacijo prometnega modela obstoječega stanja je pomembna
natančnost pri pridobivanju podatkov. V kolikor na začetku ne zastavimo števnih mest
strateško in hkrati ne opazujemo obnašanja vozil v opazovanem prometnem toku ter dolžin
zastojev, se lahko kasneje pri izvajanju simulacij pojavijo velike težave pri validiranju in
kalibriranju računalniškega modela obstoječega stanja.

Splošno o modeliranju prometa

2.1

Z modeli prometa opazujemo stanje obnašanja potovanj v trenutnem stanju obravnavane ga
primera realnega sveta. Vsi modeli morajo biti validirani in kalibrirani, saj predstavljajo
orodje, s katerimi strokovnjaki analizirajo mogoče scenarije pri iskanju rešitev ali po uvedbi
novosti na prometnem omrežju. Z njimi lahko ocenimo posledice in nove težave, ki jih lahko
povzročijo na načrtovane spremembe na ali ob prometnih povezavah.
Prometni model je poenostavljena predstavitev realnega sveta, ki v obliki matematič nih
izrazov opisuje posledice ukrepov upravljavcev ali sprememb v družbenem okolju na
prometni sistem (Lep & Mesarec 2015).
V odvisnosti na velikost obravnavanega območja in potrebe po natančnosti rešitev poznamo
tri vrste simulacij prometa.
Glede na osnovno enoto opazovanja ločimo (Lep & Mesarec 2015):
-

Mikroskopske modele, kjer opazujemo posameznika, družino ali gospodinjstvo,
posamezno vozilo nato pa z metodami ekstrapolacije izračunavamo dogajanje v
večjih enotah.

-

Makroskopske modele, kjer opazujemo geografske enote (npr. naselja, prometne
cone), prometni tok (npr. 1200 vozil/uro) in kjer nas zanimajo samo skupne vrednosti
ter – po potrebi – izračunavamo povprečja za manjše enote.

-

Mezoskopski modeli, kjer oba zgoraj omenjena pristopa kombiniramo.

Pri sodobnih prometnih modelih se poleg realnih geometrijskih značilnosti, kot so
omejitve hitrosti, števila pasov, tlorisa križišč, možnih smeri potekov prometa uporablja

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

Stran 6

tudi komponenta časa, ki omogoča opazovanje dinamične značilnosti prometa v realnem
stanju. Tako v kombinaciji s časi intervalov zelenih in varovalnih časov dobimo osnovni
model predstavljen matematično, ki predstavlja osnovo omrežja, na katerem je mogoča
obravnava vsakega udeleženca individualno.
Vsak udeleženec je nato definiran individualno, kar pomeni, da ima določene lastnosti
(npr. lastnosti vozila, gibanja pešca ali kolesarja …), pojemke, pospeške, hitrosti,
odstopanja od omejitve hitrosti, gabarite, možne površine gibanja idr. Vsi ti parametri so
podani s strani uporabnika programske opreme za izvajanje mikrosimulacij v času
kalibracije. Za vsako simulirano vozilo ali skupino vozil lahko določimo vse prej naštete
parametre posamezno.
Z uporabo prej omenjenih parametrov in s pomočjo ostalih definiranih lastnosti za
določeno cestno omrežje se vozila gibljejo po omrežju, upoštevajoč nekaj osnovnih
matematičnih modelov, vključujoč model sledenja vozil, model sprejemljivih časovnih
vrzeli,

model spreminjanja prometnih pasov, model prehitevanja in združeva nja

prometnih tokov (Bradshaw & Stevenson 2011/Lutar R. 2015).

2.2

Mikrosimulacije

Na začetku so se mikrosimulacijski modeli razvijali zaradi potrebe po testiranju posameznih
prometnih rešitev z namenom izboljšanja pretočnosti oziroma kapacitete križišč, predvsem
v urbanih okoljih. Razvoj mikrosimulacijskih modelov je sledil nenehnemu razvoju
takratnim namiznim računalnikom in vedno večjim potrebam po uvajanju informacijsk ih
tehnologij v prometne sisteme, kot so: inteligentni transportni sistemi (ITS), adaptivni
krmilniki semaforskih naprav, vodenje in usmerjanje prometa na podlagi aktualnih
prometnih zastojev, izdelava scenarijev prometnega vodenja ob nastanku nepredvidenih
dogodkov itn. Z razvojem mikroprocesorjev in s tem namiznih računalnikov so današnji
modeli sposobni z enako natančnostjo obdelati nekaj 100 km omrežja z več kot 200 križišč i
in nekaj deset tisoč vozili v realnem času, brez večjih težav. Večina simulacijskih modelov
uporablja grafični vnosni vmesnik (GUI) in deluje v Windows okolju. (Šraml & Jovanovič,
2014).
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Ti prometni modeli uporabljajo realistične in geometrijsko natančne podatke obravnavane ga
prometnega omrežja in zavzemajo tako motorizirani kot tudi kolesarski in peš promet ter vse
podatke o geometrijskih lastnostih križišč, priključkov in voznih pasov namenjenim JPP.
Tako kot geometrijske lastnosti je pri simulacijskem modelu potrebno uporabiti realistič ne
krmilne programe semaforiziranih križišč zajetih v modelu.
Ta prometni model, ki ga želimo simulirati na mikro ravni, moramo vzeti v obzir naslednje
podmodele (Lutar R. 2015):
-

sledenja vozil (car flowing),

-

menjave prometnih pasov (lane changing),

-

izbire pasu (lane choice),

-

sprejemljivih časovnih vrzeli (gap acceptance),

-

izbire smeri (route choice),

-

obnašanja v križiščih (behaviour at intersections).

Z mikrosimulacijami določimo, kako se bo uporabnik (vozilo, kolesar, pešec) gibal v
omrežju, kako se bo ob določenih situacijah obnašal in reagiral na dejanja ostalih
uporabnikov. V mikrosimulaciji se uporabnik programske opreme posveti obnašanju
modeliranja posameznega uporabnika prometnega omrežja in tako omogoča realno
modeliranje manjšega območja prometnega modela. Na podlagi le-tega lahko nato
strokovnjaki lažje predvidijo spremembo v obnašanju prometa pri uvajanju novosti na
prometnem omrežju.
Mikrosimulacijski modeli se uporabljajo na področjih:

2.3

-

mogoče uvedbe izboljšav,

-

podpora v nadzornih centrih,

-

analiza prometnega toka,

-

optimizacija prometnega toka.

Tipi modelov prometa

Modeli so osnovno orodje prometnih načrtovalcev pri optimizaciji in načrtovanju
predlaganih prometnih rešitev na prometnem omrežju. Model je proces odločanja na
matematični osnovi, ki temelji na funkcijah in bolj ali manj zapletenih matematič nih
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enačbah. Je abstrakten prikaz sestava, ki opisuje objekte in njihovo medsebojno delovanje.
Entitete (uporabniki) so sestavni del modela, ki ga želimo modelirati. V našem primeru
imamo začasne entitete, saj niso v simulaciji ves čas simuliranja. Te entitete vsebujejo
atribute, ki vsaki posamezni entiteti ali skupini dodeljujejo lastnosti. Dogodki brez pogoja
so tisti, ki se zgodijo ne glede na dogajanje. Edini pogoj je sprememba časa. Takšen pristop
se uporablja tudi v primeru diskretne mikrosimulacije, kot je naš primer predstavljen v tem
delu.
Diskretna simulacija je metoda za simulacijsko modeliranje, ki opisuje spremembe stanja,
ki se dogajajo samo v določenih časovnih intervalih.
V praksi se uporabljajo tri velike družine prometnih modelov (Lep & Mesarec 2015):
-

Inženirski prometni modeli ali »Traffic Engineering Models« – v to skupino spadajo
modeli, ki omogočajo inženirsko

oblikovanje prometnega sistema, predvsem

projektiranje prometnic, dimenzioniranje in oblikovanje vozlišč. Sem spadajo modeli
za načrtovanje (projektiranje) prometnic in simulacijski modeli (Traffic Simulatio ns
Models). Poznan je HCM, kjer je večina formul v dokumentu dejansko model.
-

Modeli za kontrolo prometa »Traffic Control Models« – v to skupino spadajo modeli,
ki omogočajo kontrolo in vodenje prometnih tokov: modeli za koordinacijo SSN, za
kontrolo prometnih tokov v smislu avtomatskega spreminjanja prometnih znakov.
Mednje uvrščamo modele za analiziranje prometa v realnem času (Dynamic Analys is
Models) in modeli za napovedovanje (Prediction Models).

-

Modeli v podporo planiranja prometa »Transport Planning Models« – najobsežnejša
družina modelov sestoji iz tradicionalnih neintegriranih prometnih modelov,
integriranih modelov za planiranje prometa, modelov za ugotavljanje vplivo v
prometa na okolje in zdravje ter podmodeli za ugotavljanje in napovedovanje
potovanj.

Med makroskopskimi modeli za planiranje prometa se največ uporablja t. i. prometni model
štirih zaporednih faz, oziroma štirih zaporednih korakov:
-

generacija potovanj,

-

distribucija potovanj,

-

izbira oblike prevoza,

-

obremenitev omrežja.
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Prometni model obstoječega stanja

Obravnavano območje se nahaja v samem centru MOM. Nanj lahko vstopamo s šestih
povezav. Na vzhodu iz ulice Kneza Koclja, z južne strani Maribora po Starem mostu, na
zahodu po Koroški cesti ter s severne po Ulici heroja Bračiča, Strossmayerjevi ulici in
Prežihovi ulici. Glavna smer prometnega toka tranzita in dnevnih migrantov poteka na
relaciji vzhod–zahod (po Koroški cesti). Obravnavano območje zajema območje naslednjih
ulic: Koroška cesta (od Strme ulice do Glavnega trga), Strma ulica, Ob bregu, Pristan,
Vojašniška ulica, Usnjarska ulica, Loška ulica, Ulica Kneza Koclja, Glavni most, Prežihova
in Strossmayerjeva ulica (do Gosposvetske ceste) in Smetanova (med Prežihovo in
Strossmayerjevo ulico). Na sliki 2.1 je razvidno obravnavano prometno omrežje in
obravnavana križišča, na katerih je bilo izvedeno štetje prometa. Z modrim kvadratom so
označena križišča, na katerih je bilo izvedeno štetje.

Slika 2.1: Obravnavano prometno omrežje in obravnavana križišča s števnimi mesti
(podrobno v prilogi 1)
Pri zajemanju podatkov smo se osredotočili na štetje pomembnih prometnih tokov, tako da
smo v simulaciji postavili model obstoječega stanja čim bolj podobno realnemu po dolžini
zastojev in prepustnosti. Števni podatki so bili pridobljeni v konični uri med 15.00 in 16.00
uro, v torek, 7.6.2016, sicer povprečen delovni dan (tabela 1). Štetje je bilo opravljeno še v
času, ko so šole izvajale pouk, fakultete predavanja, prav tako pa še nobena od ulic ni bila
zaprta zaradi izvedbe Festivala Lent. Vreme je bilo sončno in vroče. Zaradi tega je več ljudi
kot običajno uporabljalo za prevoz kolo ali so bili pešci, posledično jih je manj uporabljalo
osebni avtomobil za vožnjo po mestu.
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Vsako izmed šestih križišč, v katerih smo šteli promet, je služilo kot vir števnih podatkov in
podatkov o načinu odločanja pri razvrščanju vozil po krakih križišč oz. krožišč. Štetje smo
opravili posredno, preko štetja vozil na posnetku križišč, saj smo za uspešno izvedbo
simulacije potrebovali tudi posneto obnašanje voznikov in dolžino zastojev. Krajni kraki (v
simulaciji) na križiščih so služili tudi kot vhodni podatki za količino vozil v VISSIM-u. To
so krak 1 na križišču 1, krak 3 na križišču 2, krak 2 na križišču 3, krak 3 na križišču 5 in krak
2 na križišču 6.
Tabela 2.1: Števni podatki po krakih na posameznih križiščih
Krak 1 [voz/h]

Krak 2 [voz/h]

Krak 3 [voz/h]

Križišče 1

526

348

398

Križišče 2

312

619

263

Križišče 3

571

572

565

Križišče 4

572

331

268

Križišče 5

0

347

246

Križišče 6

90

235

257

Odsek smo razdelili na šest križišč, katerih podrobnejša analiza je prikazana v nadaljeva nju.
2.4.1

KRIŽIŠČE 1 – Ulica kneza Koclja in Ulica talcev

Križišče Ulica kneza Koclja in Ulice talcev je pravokotno trokrako križišče s slabo
preglednostjo zaradi bližine stavb. Glavna prometna smer je na relaciji vzhod–zahod po Ulici
kneza Koclja, na katero se priključuje Loška ulica preko Ulice talcev ki je z vzhodne strani
edini vhod na Lent za vozila. Obravnavano križišče je na vseh treh krakih dvosmerno, na
Ulici kneza Koclja je na vzhodnem kraku pas za leve zavijalce, na zahodnem kraku pa sta
nasprotna pasova ločena z deniveliranim travnatim pasom. Na kraku Loške ulice je zaradi
bližin stavb pomanjkanje prostora in pri vključevanju na glavno prometno smer v levo in v
desno vozila čakajo samo na enem pasu. Zaradi tega se ustvarjajo zastoji, saj je na dotičnem
mestu slaba preglednost, ob konicah je večje število pešcev in kolesarjev, vozila na glavni
prometni smeri pa dosegajo večjo hitrost, kot je dovoljena. Na vseh treh krakih je hitrost
omejena na 30km/h (Cona 30).
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Slika 2.2: Križišče Ulice kneza Koclja in Ulice talcev
Križišče je bilo v sklopu obnove Ulice kneza Koclja prenovljeno, vendar pri prenovi ni
doživelo večjih posegov na SPS. Samo križišče bi v kraku 2 imelo večjo pretočnost, če bi
bila na kraku ločena pasova za leve in desne zavijalce, saj so na križišču pretežno desni
zavijalci. Težava je, da zaradi bližine stavb takšna izvedba verjetno ni bila mogoča, saj je
potrebno upoštevati da v tem križišču občasno zapelje na Lent tudi turistični avtobus.
Pri obdelovanju števnih podatkov smo prišli do zaključka, da je v popoldanski konični uri
najbolj obremenjen krak v križišču krak 1, s katerega pride največje število vozil in na
katerega se največje število vozil tudi odcepi z obeh ostalih krakov (graf 2.1). Najbolj
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obremenjen krak je zato, ker vodi v smeri vzhodne mestne vpadnice in preko dvoetažnega
mostu v bivalne mestne četrti na desnem bregu Drave.

Slika 2.3: Razvrstitev krakov – križišče 1

Graf 2.1: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 1
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KRIŽIŠČE 2 – Krožišče Ulice heroja Bračiča in Ulice kneza Koclja

Krožišče Ulice heroja Bračiča in Ulice kneza Koclja je trokratko mini krožno križišče.
Glavna prometna smer poteka od vzhoda proti zahodu po Ulici kneza Koclja, nanjo pa se s
severa priključuje Ulica heroja Bračiča. Obravnavano krožišče je enopasovno mini krožišče
s povoznim sredinskim otokom. Na vseh treh krakih poteka dvosmerni promet. Na prvem in
tretjem kraku so kolesarji ločeni od motornega prometa, hitrost pa je omejena na 30 km/h
(Cona 30). Na drugem kraku, Ulica kneza Koclja v smeri proti Glavnem trgu, pa je omejitev
hitrosti 50 km/h. Kolesarji so v smeri proti krožišču (proti vzhodu) do prehoda za pešce na
vozišču, v obratni smeri so vodeni ločeno in denivelirano za avtobusnim postajališčem. Od
severa proti zahodu, s kraka 3 na krak 2, je mimo krožišča speljan pritisnjen pas za JPP, ki
se konča z avtobusnim postajališčem in je ločen s povoznimi robniki. Pri vključevanju z
avtobusnega postajališča vozila JPP niso na prednostnem voznem pasu. Kljub temu v času
konic vozila JPP v smeri Glavnega trga hitreje prečkajo krožišče, saj takrat rep zastoja s
križišča 3 sega v križišče 2.

Slika 2.4: Krožišče Ulica heroja Bračiča in Ulica kneza Koclja
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S števnih podatkov tega krožišča je razvidno, da je prometni tok s kraka 2 na krak 1 največji,
medtem ko se največ vozil steče v krak 2 (graf 2.2). Tako kot smo predvideli že na začetku,
se je izkazalo tudi v tem križišču, da je prometni tok največji v smeri vzhod–zahod. To
potrjuje tezo, da na tej relaciji dosti potovanj ustvari tranzitni promet, ki ni zaželen v

Slika 2.5: Razvrstitev krakov – križišče 2
mestnem središču. Prav tako je na tem mestu opaziti zelo močan prometni tok v smeri
Glavnega trga, saj veliko dnevnih migrantov za svoja potovanja z avtomobilom uporablja
kot glavno povezavo med levim in desnim bregom Drave Glavni most, ki povezuje Glavni
trg s Trgom revolucije na desnem bregu Drave.
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Graf 2.2: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 2
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KRIŽIŠČE 3 – krožišče na Glavnem trgu

Krožno križišče na Glavnem trgu je eno izmed bolj obremenjenih krožnih križišč v MOM.
Povezuje Glavni most s cesto na Glavnem trgu, ki se na zahodno stran mesta nadaljuje s
Koroško cesto, na vzhodno stran mesta z Ulico Kneza Koclja in na severno stran mesta na
Gosposko ulico, ki ni dostopna za vozila. V njegovi neposredni bližini, s smeri Starega mostu
je na levi strani bar, naravnost je Mestna hiša in Kužno znamenje na Glavnem trgu, na desni
strani pa so gospodarska poslopja ter stanovanjski bloki.
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Slika 2.6: Krožišče na Glavnem trgu
Gre za enopasovno krožno križišče, do katerega vodijo tri dvosmerne ceste, ki so ločene s
polno črto, razen Koroška cesta do krožišča s Strossmayerjevo kjer je promet urejen z
alternativno rešitvijo. Kolesarji so na vozišču z zarisanim pasom, vmesni prostor širine 4
metrov pa je namenjen motoriziranemu prometu z namenom umikanja pri srečanju na
kolesarski pas. Omejitev hitrosti na tem odseku je 30 km/h (Cona 30), na preostalih dveh
cestah do krožišča pa je le-ta omejena na 50 km/h. Prometnice so namenjene povezovanju
med kraji, posledično so to povezovalne oz. zbirne ceste. Samo krožišče spada med majhno
oz. srednje veliko urbano krožno križišče s premerom 28 m.
Na tem križišču veliko vlogo pri motnji prometnega toka motoriziranega prometa igrajo
pešci in kolesarji, saj sta na dveh krakih zelo močni obremenitvi prehodov (graf 2.4). Še
posebej so problematični pešci, ki prihajajo v »valovih« zaradi bližnjega avtobusnega
postajališča in ob postanku avtobusov lahko občasno tudi popolnoma zaustavijo promet na
vseh treh krakih. Ta pojav smo opazili bolj kot na števnih podatkih pri opazovanju odvijanja
prometnega toka v procesu validacije našega modela. Prav tako smo pri obdelavi podatkov
prišli do zaključka, da je to krožišče zelo obremenjeno tudi s strani motoriziranega prometa
v času konične ure (graf 2.3). Čeprav je obremenitev krakov približno enakomerna, pa so
zastoji po krakih različne dolžine zaradi same oblike krožišča. Tudi to lastnost prometnega
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toka v tem krožišč smo zaznali pri opazovanju obnašanja voznikov v prometnem toku pri
procesu validacije prometnega modela.

Slika 2.7: Razvrstitev krakov – križišče 3
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Graf 2.3: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 3
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Graf 2.4: Obremenitev kolesarskih prehodov in prehodov za pešce v križišču 3
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KRIŽIŠČE 4 – krožišče Strossmayerjeva in Koroška cesta

Krožišče Strossmayerjeve in Koroške ceste je eno izmed bolj obremenjenih križišč v mestu
Maribor. Glavna prometna smer poteka od zahoda proti vzhodu (Koroška cesta), nanjo pa
se s severa priključuje Strossmayerjeva ulica. Obravnavano krožišče je enopasovno
trokratko mini krožno križišče s povoznim sredinskim otokom. S strani Glavnega trga in
Strossmayerjeve ulice je promet urejen dvosmerno, na kraku s prve smeri gre za alternativno
ureditev prometa opisano pri opisu krožišča na Glavnem trgu, na kraku zadnje smeri pa gre
za običajen dvosmerni promet z ločeno kolesarsko stezo na vozišču v smeri proti severu ter
kolesarji enakovrednimi motornim vozilom (sharrow) v smeri proti krožišču. Na drugi strani
je z zahodne strani Koroška cesta enosmerna, v smeri proti Glavnemu trgu. Hitrost je na
vseh treh krakih omejena na 30 km/h (Cona 30).
S štetjem in opazovanjem prometa smo ugotovili, da je najbolj obremenjena povezava od
prvega kraka k tretjemu. Krak 1 se polni iz kraka 2 in kraka 3 skoraj enakomerno, medtem
ko se podobna količina vozil, kot prihaja v krak 1, izhaja iz kraka 1, vendar lahko prometni
tok teče le v krak 3 zaradi enosmerne ceste, ki prihaja v smeri krožišča na kraku 2 (graf 2.5).

Slika 2.8: Krožišče Strossmayerjeva in Koroška cesta
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Slika 2.9: Razvrstitev krakov – križišče 4
Graf 2.5: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 4
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KRIŽIŠČE 5 – Krožišče Prežihova ulica in Koroška cesta

Krožišče Prežihova ulica in Koroška cesta je trokrako krožišče, kjer glavna prometna smer
poteka od zahoda proti vzhodu po Koroški cesti. S severa se na njo priključuje Prežihova
ulica. Obravnavano krožišče je enopasovno minikrožišče s povoznim sredinskim otokom.
Vzhodni krak na Koroški cesti je enosmerno vozišče s kolesarsko stezo na istem nivoju v
obe smeri. Takoj za prehodom za pešce je tudi avtobusno postajališče na vozišču. Na
zahodnem kraku Koroške ceste in severnem kraku, na Prežihovi ulici, promet poteka
dvosmerno. Na Prežihovi so v smeri proti krožišču, proti jugu, kolesarji enakovrednimi
motornim vozilom (sharrow), v nasprotno smer pa je na desnem robu kolesarska steza v
istem nivoju kot vozišče. Na zahodnem kraku so kolesarji na obeh straneh vodeni po
kolesarski stezi na istem nivoju kot vozišče. Hitrost je na vseh treh krakih omejena na 30
km/h.

Slika 2.10: Krožišče Prežihova ulica in Koroška cesta
Iz števnih podatkov smo razbrali, da je najbolj obremenjen krak 1, v katerega se steka
prometni tok z zahodne vpadnice po dveh povezavah. Glavna povezava je Koroška cesta,
torej preko kraka 2, alternativna povezava pa je Prežihova ulica, ki se napaja z Gosposvetske
ceste. Preko Prežihove se vozniki želijo izogniti semaforju v križišču Gosposvetske in
Strossmayerjeve.

Ker je Koroška od obravnavanega križišča pa do križišča 4 (s

Strossmayerjevo)

enosmerna, se dosti voznikov poslužuje

te povezave na relaciji
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zahod–vzhod tudi zaradi same ureditve poteka prometa. Kljub temu pa je močna povezava
tudi s smeri kraka 2 v smeri kraka 3. Veliko voznikov uporablja to povezavo pri potovanjih
z Lenta na severni del mesta ali v smeri proti zahodni vpadnici. Podatki za obravnavano
križišče so predstavljeni v Grafu 2.6.

Slika 2.11: Razvrstitev krakov – križišče 5
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Graf 2.6: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 5
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KRIŽIŠČE 6 – krožišče Strma ulica in Koroška cesta

Krožišče Strma ulica in Koroška cesta je trokrako krožišče, kjer glavna prometna smer prav
tako poteka v smeri zahod–vzhod, hkrati pa je močna tudi prometna smer s Strme ulice, saj
je to glavna prometna povezava na Lent z zahodne smeri. Obravnavano krožišče je
enopasovno mini krožišče s povoznim sredinskim otokom, na vseh treh krakih pa promet
poteka dvosmerno. Na obeh krakih na Koroški cesti so kolesarji vodeni po kolesarski stezi,
na vzhodnem kraku sta kolesarski na istem nivoju z voziščem na obeh straneh, na zahodnem
kraku je v smeri proti zahodu kolesarska steza na nivoju vozišča, v nasprotni strani pa je
vodena ločeno in denivelirano od vozišča. Na Strmi Ulici so kolesarji na vozišču. Hitrost je
na vseh treh krakih omejena na 30 km/h. Preglednost pri uvozu v krožišče je s smeri Strme
ulice slabša zaradi naklona vozišča na celotni povezavi neposredno do krožišča. Uvoz z
zahodnega in vzhodnega kraka v krožišče je izpeljan tako, da lahko vozniki osebnih vozil
brez težav v krožišče zapeljejo z nezmanjšano hitrostjo. Zaradi širine asfaltiranih površin so
tudi hitrosti na tem odseku višje, kot so dovoljene.
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Slika 2.12: Krožišče Strma ulica in Koroška cest
V grafu 2.7 so predstavljeni števni podatki, ki prikazujejo enakomerno porazdelite v
prometnega toka med krakoma 1 in 2, krak 3 pa je obremenjen zaradi močnega prometnega
toka iz kraka 2 (s Strme ulice) v smeri proti severu in vzhodu. Prav tako smo pri analizi
spoznali, da je prometni tok iz kraka 1 zelo šibak, medtem ko je presenetljivo močan
prometni tok iz kraka 2, torej z Lenta. Pričakovano je na kraku 3 prometni tok najmočnejš i,
saj je ta krak direktna povezava na zahodno vpadnico levega brega Drave v mestu Maribor.
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Slika 2.13: Razvrstitev krakov – križišče 6
Graf 2.7: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 6
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ANALIZA OBRAVNAVANIH SCENARIJEV SIMULACIJSKEGA
MODELA

Največja težava v prometnem omrežju na levem bregu Drave v mestu Maribor je v
pomanjkanju tranzitnih povezav mimo mestnega jedra z zadovoljivo kapaciteto, ki bi
zadostile zahtevam prometnega toka vozil na relaciji med vzhodnim in zahodnim delom
centra mesta Maribor. Na tej relaciji poteka glavna povezava Koroške regije z avtocestno
povezavo, ki jo prebivalci Koroške regije uporabljajo za potovanja na severovzhodnem delu
Slovenije in proti avstrijski Štajerski. Kljub temu da obstaja povezava tudi po desnem bregu
Drave, preko Koroškega mosta in naprej po Cesti proletarskih brigad, pa je veliki večini
voznikov ta povezava predolga in jim predstavlja preveliko časovno izgubo. Ker trenutno v
mestu Maribor na obravnavanem območju ni predvidenih velikih vlaganj (izgradnja severne
obvoznice), ki bi popolnoma ali delno razbremenila obstoječe cestno omrežje, smo
predlagali tri scenarije. Ti scenariji so cenovno ugodne rešitve, ki pa ne rešujejo problema
na dolgi rok. Brez severne obvoznice bo Maribor na levem bregu Drave sčasoma postal
suženj dnevnih migrantov in tranzitnega prometa, saj na relaciji vzhod–zahod, na levem
bregu Drave, vodijo tri povezave: po Lentu, Glavni trg in po Mladinski ulici, ki se navezuje
na Maistrovo ulico, v nasprotni smeri pa Razlagova ulica, ki se navezuje na Krekovo ulico.
Prvi dve povezavi sta v neposredni bližini turističnih znamenitosti, zadnja pa poteka mimo
osnovnih, srednjih šol, fakultet in parka.

3.1

Obstoječe stanje

V obstoječem stanju promet po območju modeliranja prometa poteka na območju Glavnega
trga dvosmerno, hitrost pa je omejena s cono 30 km/h. Po Koroški cesti od križišča s
Prežihovo do križišča s Strossmayerjevo ulico promet poteka enosmerno in s hitrostjo
omejeno s cono 30 km/h, prav tako je cona 30 km/h na Ulici kneza Koclja med križišče ma
z Vošnjakovo ulico in Ulico heroja Bračiča. Na krajšem odseku Usnjarske ulice pod
Glavnim Mostom se nahajata dve napravi za umirjanje prometa z omejitvijo 30 km/h, po
vseh drugih povezavah na obravnavanem omrežju pa promet poteka dvosmerno z omejitvijo
hitrosti vozil 50 km/h.
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Za uspešno izvedbo validacije in kalibracije simulacije smo dolžine zastojev določili po
posnetkih, kar pomeni, da smo dolžine zastojev določili glede na referenčne točke v prostoru
in na zemljevidu, ki je podlaga za ustvarjanje povezav obravnavanega prometnega omrežja
v simulaciji.
Glede na obstoječe stanje smo v simulaciji postavili števce zastojev na strateške lokacije
(slika 3.1), ki so nam v vseh scenarijih omogočale vpogled v spremembo prometnega toka
na obravnavanem območju. Na sliki 3.1 so te lokacije označene z rdečimi pravokotnik i.
Predvsem smo se osredotočili na izboljšanje situacije na območju Glavnega trga, brez da bi
poslabšali situacijo na drugih delih območja izvajanja mikrosimulacije prometa, še posebej
na cestah v predelu Lenta.

Slika 3.1: Lokacije števcev zastojev (podrobno v prilogi 2)
Ko smo prometno omrežje v VISSIM-u kalibrirali in validirali, smo za obstoječe stanje
dobili rezultate o podatkih zastojev, ki so ustrezali tistim v realnosti na dan štetja prometa.
Iz podatkov pridobljenih v mikrosimulaciji obstoječega stanja (tabela 3.1) smo razbrali, da
je največji problem z zastoji ravno na območju Glavnega trga, za katerega smo že prej
predvidevali, da bo najbolj obremenjen. Tako kot smo opazili pri štetju in opazovanju
prometa, se je izkazalo tudi v rezultatih mikrosimulacije in pri samem simuliranju v
programu VISSIM. Kot je razvidno s slike 3.2, zastojev v križišču 1 in 6 praktično ni, saj je
povprečna dolžina zastoja krajša od dolžine enega vozila, prav tako je samo število ustavlja nj
v križišču 6 skoraj zanemarljivo, v križišču 1 pa je le–teh 119, kar je skoraj 12 x več. Pri tem
je potrebno poudariti, da je križišče 1 zelo nepregledno in, kljub omejitvi hitrosti na GPS na
30 km/h, vozila vozijo hitreje, kot je dovoljeno. Zaradi tega smo na samem odseku za vozila
ki zavijajo s SPS določili, da imajo razdaljo za odločanje krajšo, hkrati pa potrebujejo večje
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vmesne čase med vozili na GPS. Največji izziv so nam pri kalibraciji in validaciji
predstavljala vozila, pešci in kolesarji na križišču 3, torej na krožišču na Glavnem trgu kjer
imajo na prometni tok motornih vozil zelo velik vpliv pešci in kolesarji. Ta vpliv je
najopaznejši na kraku 1 in 3. Poleg tega je na tem krožišču pri pešcih še dodatna, zelo
specifična lastnost. Na kraku 1 je v neposredni bližini zelo pretočno avtobusno postajališče,
ki je velik generator prometnega toka pešcev. Posledično to pomeni, da imamo ob vsakem
prihodu avtobusa tudi na prehodu za pešce (krak 1) veliko le–teh, ki še dodatno zmanjšajo
pretočnost motoriziranega prometa v krožišču.
V mikrosimulaciji smo zbirali tudi ostale podatke (tabela 3.2), s katerimi lahko primerja mo
različne scenarije in izberemo najprimernejšo rešitev. S povprečnim pospeševanjem,
številom ustavljanj, številom vozil, zamude zaradi zastoja in povprečno hitrostjo lahko
določimo, katera rešitev je najoptimalnejša, saj vemo, da večje kot je število ustavljanj, večje
je onesnaževanje. V kombinaciji s podatkom o dolžini zastoja lahko tako poiščemo
najprimernejšo rešitev tako za uporabnike cestnega omrežja kot za prebivalce v neposredni
bližini prometnih povezav.

Slika 3.2: Posnetek zaslona simulacije in nastajanje zastojev v križišču 3
Lokacije števcev zbiranja podatkov (označene z rdečimi pravokotniki) lahko vidimo na sliki
3.3. Te podatke smo, tako kot podatke o zastojih, zbirali strateško in na krakih križišč, ki so
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nam lahko ob primerjavi podatkov različnih scenarijev podali uporabne rezultate, na podlagi
katerih lahko poiščemo najbolj primeren scenarij. Tako smo že v začetku vedeli, da bomo
primerjali povprečno hitrost, število vozil in zamude zaradi zastoja. S temi podatki smo
najlažje našli rešitev, s katero smo izboljšali stanje na območju velikih zastojev, hkrati pa
nismo preobremenili ostalih križišč in povezav.
Tabela 3.1: Podatki zastojev simulacije – obstoječe stanje
Lokacija
števca
Križišče 6
Križišče 1
Križišče 3 – Z
Križišče 3 - V

Povprečna
dolžina [m]
0,08
2,19
162,56
131,66

Maksimalna Število
dolžina [m] ustavljanj
32,98
10
47,13
119
512,38
4727
331,26
3500

V obstoječem stanju smo prišli pri rezultatih mikrosimulacije do ugotovitve, da so velike
zamude na povezavah od vzhoda proti zahodu na celotni Koroški cesti v obe smeri. Cesta
preko območja Lenta še ni preobremenjena, vendar pa je potrebna posebna pozornost, saj je
Lent kot tak turistično zelo pomemben del Maribora in zato ni primeren za povečanje
prometa. Že pred predlaganimi scenariji smo se zavedali, da je edina trajna rešitev problema
preobremenjene Koroške ceste severna obvoznica, ki pa je trenutno finančno nedosegljiva
in nam tako odpira možnosti pri iskanju cenejših rešitev s pomočjo mikrosimulacij na
obstoječem prometnem omrežju. Podatki obstoječega stanja so nam pri predlaganih treh
scenarijih služili kot referenčni podatki pri razvrščanju predlaganih rešitev.

Slika 3.3: Slika števcev zbiranja podatkov (podrobno v prilogi 3)
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Tabela 3.2: Podatki zbiranja podatkov simulacije – obstoječe stanje
Lokacija
števca
Križišče 3 – Z
Križišče 3 – J
Križišče 3 – V
Križišče 4 – V
Križišče 4 – S
Križišče 4 – Z
Križišče 1 – J
Križišče 6 – J

Povprečno
pospeševanje
[m/s2]
0,19
-0,07
-0,49
0,74
-1,21
0,15
1,15
0,33

Razdalja
[m]
822,26
54,79
592,77
663,13
228,06
663,40
1111,98
1440,69

Zamuda
Povprečna
Dolžina
Št. vozil zaradi zastoja
hitrost
[m]
[s]
[km/h]
4,50
491
122,13
8,68
4,55
504
33,06
12,44
4,68
472
110,85
8,75
4,59
400
74,42
20,91
4,53
273
0,90
27,05
4,53
325
6,87
11,66
4,71
240
5,69
30,72
4,62
286
10,80
36,65

Pri kalibriranju simulacije smo se posluževali sprememb parametrov v simulaciji. Le-te smo
spreminjali postopoma, vsakega posamično. Pri motoriziranemu prometu smo za osnovo
vzeli matematični model Wiedemann 99, saj omogoča določanje več parametrov kot ostali
matematični modeli v VISSIMu, čeprav ga proizvajalec programa VISSIM bolj priporoča
za uporabo na odprtih odsekih. Pri izvajanju simulacij našega obravnavanega območja smo
najprej uporabili zasledovalni matematični model Wiedemann 74, ki ga proizvajalec PTV
priporoča za izvajanje simulacij na prometnih omrežjih v urbanih območjih. Kljub naporom
pri spreminjanju parametrov in elementov med kalibracijo nam simulacije ni uspelo
validirati, zato smo se kasneje odločili in namesto Wiedemann 74 uporabili zasledova lni
matematični model Wiedemann 99. Po spremembi vozil smo uspešno kalibrirali in validira li
simulacijo.
Osnovni model simuliranja prometa po Wiedemannu je psihofizični model zasledova nja
(car-following), saj temelji na psiholoških in fizioloških omejitvah zaznavanja in dojemanja
voznikov. Sam model predpostavlja, da vožnja voznika temelji na štirih osnovnih stanjih. Za
določitev vsakega izmed stanj je določena vrednost pospeševanje, ki je rezultat trenutne
hitrosti, razlike v hitrosti, razdalje do vozila pred njim ter specifične lastnosti posameznega
voznika in karakteristik vozila.
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Vožnja temelji na naslednjih stanjih:
 vožnja v prostem toku
 približevanje
 zasledovanje
 zaviranje
Vozniki prestavljajo med posameznimi stanji v trenutku ko vozilo pride v novo stanje, ki ga
program določi kot funkcijo razlike v hitrosti in razdalje. V primeru našega magistrske ga
dela smo zaradi simuliranja v urbanem okolju opazili le manjše razlike v hitrosti in
posledično vpliv spremembe stanja program opazi na krajši razdalji. Pri višjih razlikah v
hitrosti pa simulacija že na daljši razdalji spreminja stanja simuliranja vožnje.
Elementi in parametri, ki določajo obnašanje simuliranih vozil v vožnji in zasledovanju:
-

Look ahead distance – z njim določamo minimalno in maksimalno dolžino, ki jo
posamezno vozilo opazuje in reagira na vozila pred seboj na istem voznem pasu v
tem določenem polju opazovanja. Minimalna razdalja je pomembna takrat, ko
simuliramo obnašanje vozil odvisno od bočnih ovir (prehitevanje kolesarjev, bočne
ovire, zoženja idr.). S številom opazovanih vozil (observed vehicles) določimo
število vozil pred simuliranim vozilom, na podlagi katerih se dotično vozilo obnaša
in reagira.

-

Look back distance – definira minimalno in maksimalno razdaljo za vozilom na isti
povezavi, na kateri se odzivajo na druga vozila.

-

Temporary lack of attention – začasna odsotnost pozornosti se določi z dvema
elementoma. Trajanje (Duration), z njim določimo reakcijski čas, v katerem vozila
lahko ne reagirajo na dejanja vozila spredaj. Kljub temu pa vedno reagirajo v primeru
zasilnega zaviranja. Z verjetnostjo (Probability) pa lahko določimo pogostost
pojavljanja pomanjkanja pozornosti. Z višanjem vrednosti parametrov se zmanjša
kapaciteta povezave, na katerih te vrednosti spreminjamo.

-

Smooth closeup behavior – v primeru, da je opcija izbrana, vozila v primeru
približevanja nepremični oviri upočasnjujejo enakomerneje. S tem parametrom
določimo realnejše ustavljanje v primeru nepremičnih ovir (prometni znaki,
semaforji ter ostala križišča), saj večina voznikov v mestu v času prometne konice
pričakuje povečan promet, zato pred križišči ne zavirajo v zadnjem trenutku.
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Standstill distance for static obstacles – s tem elementom določimo razdaljo pred
statičnimi ovirami in v primeru ko ta opcija ni izbrana (kot v našem primeru) vozila
uporabljajo vnaprej določeno vrednost po normalno porazdeljeni naključni funk ciji
med vrednostma 0,5 m in 0,15 m.

-

Car following model – pri tem elementu določimo model zasledovanja za obnašanje
vozil. Glede na izbran model se parametri spremenijo. Izbiramo lahko med tremi
možnostmi. Pri prvi (No interaction) ni interakcij med vozili, kar pomeni da se
vozila med sabo ne prepoznavajo. Ta možnost se izbira za preprosto simuliranje peš
prometa. Naslednja možnost zasledovalnega modela je Wiedemann 74, ki je s strani
proizvajalca označena kot primernejša za simuliranje prometa v urbanem okolju in
območja prepletanja. Zadnji je na voljo Wiedemann 99, ki je primernejši za odprte
odseke.

-

CC0 – povprečna željena razdalja med dvema stoječima voziloma.

-

CC1 – je varnostna razdalja, tj. razdalja v sekundah, ki jo voznik želi ohranjati pri
določeni hitrosti (v [m/s]) do vozila pred njim. Višja kot je vrednost, bolj pazljiv je
voznik. Izračun: dx_safe = CC0 + CC1 • v.

-

CC2 – omejuje največjo razdaljo do vozila spredaj. Ko vozilo doseže to razdaljo
pospeši in se pomakne bližje vozilu spredaj. V našem primeru je razdalja do vozila
spredaj vrednost med dx_safe in dx_safe + 2,5m.

-

CC3 – parameter, ki nadzira začetek procesa zaviranja. Podan je kot razdalja v
sekundah preden vozilo doseže varnostno razdaljo, z njo pa določimo trenutek ko
voznik opazi, da vozilo pred njim upočasnjuje.

-

CC4 – določa negativno spremembo hitrosti, ki je meja pri sledenju vozila spredaj.

-

CC5 - določa pozitivno spremembo hitrosti, ki je meja pri sledenju vozila spredaj.
Pri CC4 in CC5 manjše vrednosti pomenijo večjo občutljivost voznikov, hkrati to
pomeni več nihanja v hitrostih. V našem primeru smo ugotovili da smo s tem
parametrom dobili zadostno količino pospeševanj in zaviranj, ki so se pojavljala na
določenih odsekih obravnavanega omrežja.

-

CC6 – vpliv razdalje med vozili na nihanje hitrosti v času zasledovanja. Če je
vrednost 0, nihanje ni odvisno od razdalje, pri večjih vrednostih se nihanje z razdaljo
večja. Tudi s tem parametrom smo uspeli dobiti zelo podobno obnašanje voznikov v
prometnem omrežju.
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CC7 – parameter, s katerim podajamo nihanje hitrosti pri pospeševanju na enak način
kot pri parametru CC6.

-

CC8 – s tem parametrom določamo željeno pospeševanje pri začetku pospeševanja
(iz

stoječega

stanja

vozila).

Pospeševanje

je

omejeno

z maksima lnim

pospeševanjem, ki je definirano v programu s krivuljo grafa pospeševanja.
-

CC9 – parameter, ki na isti podlagi kot parameter CC8 določa pospeševanje vozila,
vendar je v primeru tega parametra to pospeševanje pri 80km/h. Pri dotičnem
parametru nismo opazili večjih sprememb pri simuliranju prometa, saj je potrebno
vedeti, da v naši simulaciji nikjer ni višje hitrosti od 50km/h.

Za doseganje realnega stanja v simulaciji smo spremenili skoraj vse parametre. Pri določanju
sledenja smo parameter CC1 povečali za 0,1 s, CC2 zmanjšali za 1,5 m, parameter CC3
spremenili iz -8,0 na 1,0, CC4 pa z -0,35 na -1,25. Parameter CC5 smo povečali z 0,35 na
1,25, CC6 zmanjšali z 11,44 na 2,0, parameter CC7 smo povečali za 0,5, CC8 zmanjšali za
0,2, CC9 pa povečali za 0,3. Spremenjeni parametri so vidni na sliki 3.4. Prav tako smo
spremenili razdaljo opazovanja naprej, kjer smo povečali opazovana vozila z 2 na 5 vozil,
ter zmanjšali začasno pomankanje pozornosti s spremembo parametrov trajanja (povečano
na 0,20 s in verjetnost 3,0 %). Poslužili smo se tudi »Smooth closeup behavior« načina
obnašanja motornih vozil. Pri spreminjanju pasov smo spremenili le splošno obnašanje s
»Slow lane rule« na »Free lane selection«, za katero smo kasneje ugotovili, da za nas ni
relevantna, ker imamo na obravnavanem prometnem omrežju le dvosmerne dvopasovne
ceste, parameter pa se nanaša na enosmerne dvopasovne ceste. Vsi drugi parametri so ostali
nespremenjeni (slika 3.5).
Prav tako nismo večjih sprememb parametrov ustvarili pri bočni razdalji. Izbrali smo samo
»Dimond shape queuing« in parameter, ki predvideva predčasno, kam bo vozilo zavilo v
naslednjem križišču (slika 3.6). S tem smo eliminirali možnost, da bi si simulirano vozilo v
zadnjem trenutku premislilo in ustvarilo zastoj. Sta pa tudi ti dve možnost bolj pomembni
pri enosmernih dvopasovnih cestah, da se vozilo že dovolj zgodaj razvrsti na pravilen pas
glede na to, na katero stran se bo vozilo izključilo s trenutne prometne povezave.
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Slika 3.5: Parametri simulacije – sprememba pasov
Pri izvajanju simulacij peš prometa smo spremenili le prvi parameter, ki smo ga zmanjšali s
5 na 2 m, pri zastojih pa smo vrstni red zastoja zmanjšali z 0,7 na 0,3, vrsto zastoja pa z 0,6
na 0,4. Spremenili smo tudi parameter kota smeri hoje, ki smo ga prepolovili. Prikaz
parametrov simulacije pešcev so prikazani na sliki 3.7.
Vsi parametri, ki smo jih določili pri kalibraciji obstoječega stanja in smo ga kasneje
validirali, so ostali identični tudi v predlaganih scenarijih. Pomembno je, da se ti parametri
ne spreminjajo, saj le-tako lahko upoštevamo podatke pridobljene z mikrosimulacijsk im
programom za predlagane rešitve.
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Slika 3.6: Parametri simulacije: bočni pomiki vozil

Slika 3.7: Parametri simulacije – simuliranje pešcev v križišču 3
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Scenarij 1

V prvem scenariju smo predvideli, da so Koroška cesta, Loška, Usnjarska, Vojašniška,
Ribiška ulica, Pristan ter Ob bregu do Ribiške tvorili omrežje enosmernih cest. V tem
scenariju poskušamo z minimalnimi vplivi na tranzitni promet priti do izboljšanja stanja za
prebivalce na obravnavanem območju brez povečanja zastojev. Z ukrepom enosmernih ulic
smo načrtovali razbremenitev v obstoječem stanju najbolj obremenjenega območja v času
prometnih konic.
Tabela 3.3: Podatki zastojev simulacije – rešitev 1
Lokacija
števca
Križišče 6

Povprečna
dolžina [m]
0,41

Maksimalna Število
dolžina [m] ustavljanj
32,94
49

Križišče 1

34,31

195,43

1231

Križišče 3 – Z

0,00

0,00

0

Križišče 3 – V

16,66

138,67

521

Pri simulaciji smo upoštevali, da se po Strossmayerjevi ulici vozila ne vozijo do mini
krožišča in nato obračala, ampak smo jih preusmerili v Smetanovo ulico in nato preko
križišča 5 in 6 po Strmi ulici preko Lenta na vzhodno stran Glavnega trga. Čeprav v
simulaciji vidimo, da je vsa ta količina vozil nato povečala promet na Lentu, pa se je leta
2015, ko je Glavni trg bil eksperimentalno zaprt za promet tri tedne, izkazalo da se je promet
preusmeril bolj na povezave severneje od Koroške ceste in ne toliko na Lent. Glavni razlog
za takšno realno stanje v letu 2015 je velika količina parkirišč, sredstva za umirjanje prometa
in najpomembneje, velikemu številu dnevnih migrantov vožnja preko Lenta pomeni daljšo
pot in pa oteženo vključevanje na GPS v križišču 1, še posebej za leve zavijalce. V podatkih
s simulacije (tabela 3.3 in tabela 3.4) vidimo, da je v tem scenariju postalo ozko grlo in hkrati
daleč najbolj obremenjeno križišče 1.

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

Stran 38

Slika 3.8: Posnetek zaslona simulacije in nastajanje zastojev v križišču 1
Število ustavljanj je s 119 naraslo na kar 1231, saj je veliko število vozil v smeri z zahoda
na vzhod in hkrati ne najbolj primerno za povezavo preko Lenta. Zaradi narave same
lokacije, med drugim tudi Stare trte, ki je občutljiva na izpuste, rešitev ni najprimerne jša,
vendar pa se zavedamo tudi to, da je Lent v obravnavani popoldanski prometni konici zaradi
velikega števila parkirnih prostorov velik generator prometa. Rešitev je primerna za
implementacijo, vendar predlagamo da se ta ideja razvija in preizkusi simulirati v večjem
prometnem omrežju, kjer bi se distribucija vozil določila natančneje poleg prometnih
povezav v naši simulaciji še med Krekovo in Mladinsko. Na obstoječe podatke simulac ije
predlagamo tudi rešitev za skrajšanje repa zastoja v križišču 1 tako, da bi na kraku 2 (krak z
Lenta) prepovedali zavijanje v levo. Tako bi se krak 2 lahko hitreje praznil, saj smo ob
opazovanju prometa na tem križišču zaznali, da levi zavijalci potrebujejo velike časovne
praznine na kraku 1 in 3 zaradi slabe preglednosti. Glede na pretekle rezultate opazovanj
prometa, ki smo jih izvedli v letu 2015, ko je bil Glavni trg razen za JPP popolnoma zaprt
za promet, sklepamo, da bi ta rešitev bila najprimernejša in najbolj ekonomična v dani
situaciji. To pa lahko dokažemo le s simulacijo prometnega modela celotnega levega brega
Drave v Mariboru. Brez izvedbe simulacije razširjenega prometnega modela žal ne moremo
z gotovostjo potrditi naših predvidevanj.
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Tabela 3.4: Podatki zbiranja podatkov simulacije – rešitev 1
Lokacija
števca
Križišče 3 – Z
Križišče 3 – J
Križišče 3 – V
Križišče 4 – V
Križišče 4 – S
Križišče 4 – Z
Križišče 1 – J
Križišče 6 – J

3.3

Povprečno
pospeševanje
[m/s2 ]

Razdalja
[m]

0,28
-0,34
0,14

56,12
837,52
734,75

-0,04
1,02
0,23

1464,13
1510,44
1484,71

Zamuda
Povprečna
Dolžina
Št. vozil zaradi zastoja
hitrost
[m]
[s]
[km/h]
0
4,56
528
1,89
28,70
4,65
509
25,27
19,04
4,54
434
12,41
29,35
0
4,60
73
6,74
14,92
4,59
760
19,14
26,37
4,64
319
7,88
32,26

Scenarij 2

V drugem scenariju je Koroška cesta v območju Glavnega trga, od križišča 3 do križišča 4,
ohranila obstoječo ureditev, le da smo na tem delu predvideli območje umirjenega prometa
z voziščem, kolesarskim pasom ter pločniki v isti ravnini. Območje umirjenega prometa je
v ZPrCP-UPB2, v 46. členu definirano kot območje, kjer imajo pešci prednost, najvišja
dovoljena hitrost pa je omejena na 10 km/h. V tem primeru bi lahko pešci prečkali cesto,
kjer koli v območju omejene hitrosti, vozila pa bi bila prisiljena voziti počasi in se prilagaja ti
najranljivejšim udeležencem v prometu.
Tabela 3.5: Podatki zastojev simulacije – rešitev 2
Lokacija
števca
Križišče 6
Križišče 1
Križišče 3 – Z
Križišče 3 - V

Povprečna
dolžina [m]
0,18
2,17
261,28
120,12

Maksimalna Število
dolžina [m] ustavljanj
32,03
21,00
47,17
113,00
603,17
6857,00
292,24
3551,00

V tem scenariju so vozila, kolesarji in pešci v zelo podobnem položaju, kot če bi uvedli
koncept »shared space«. Takšna ureditev je za eno izmed glavnih tranzitnih povezav
dvorezen meč, saj smo pri štetju in opazovanju prometa opazili, da že v obstoječem stanju,
ko je omejitev hitrosti 30 km/h, veliko voznikov vozi prehitro, kadar imajo možnost,
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Slika 3.9: Posnetek zaslona simulacije in nastajanje zastojev v križišču 3
predvsem izven prometnih konic. Čeprav hitrosti nismo merili, pa se je razlika v hitrosti
videla že brez izvedenih meritev. Zato že pred začetkom implementacije takšne rešitve
predlagamo, da se hitrosti na danem odseku izmerijo v jutranji, popoldanski konici in izven
njih. Le tako lahko ugotovimo, če je implementacija s prometno-varnostnega vidika
smiselna.
Pri analizi rezultatov simulacij smo prišli do zaključka, da se v konični uri stanje v primerja vi
z obstoječim stanjem ne spremeni, saj se samo na začetku simulacije vozila vozijo počasneje.
Ko prometni tok preseže uslugo cestnega omrežja, prometni tok reagira enako kot v
obstoječem stanju, saj je v obeh primerih prometni tok nasičen. Tako kot v obstoječem stanju
je tudi v tem scenariju najbolj obremenjeno križišče 3, kar lahko razberemo iz tabele 3.5 in
tabele 3.6. Pri analizi podatkov smo prišli do zaključka, da je uvedba tega scenarija
neprimerna, saj se stanje v času prometnih konic ne izboljša. V časovnih intervalih med
prometnimi konicami bi bilo potrebno izvesti prometno varnostno analizo. Predvidevamo,
da bi se varnost pešcev in kolesarjev v primerjavi z obstoječim stanjem poslabšala, saj bi
dobili občutek večje varnosti zaradi omejitev vozil, katerih pa vozniki vozil najverjetneje ne
bi dosledno upoštevali. Implementacija je najverjetneje možna le ob strogem in konstantne m
nadzoru nad spoštovanjem omejitve hitrosti.
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Tabela 3.6: Podatki zbiranja podatkov simulacije – rešitev 2
Lokacija
števca
Križišče 3 – Z
Križišče 3 – J
Križišče 3 – V
Križišče 4 – V
Križišče 4 – S
Križišče 4 – Z
Križišče 1 – J
Križišče 6 – J

3.4

Povprečno
pospeševanje
[m/s2 ]
0,29
-0,05
-0,43
1,70
-1,05
0,03
1,10
0,29

Razdalja
[m]
825,52
54,90
587,89
651,77
227,78
691,19
1111,84
1459,26

Zamuda
Dolžina
Št. vozil zaradi zastoja
[m]
[s]
4,51
474
195,04
4,55
520
29,98
4,67
488
102,93
4,60
408
66,57
4,53
273
1,07
4,51
311
25,52
4,71
240
5,74
4,67
286
14,39

Povprečna
hitrost
[km/h]
6,51
12,67
9,51
17,73
25,05
10,69
29,47
38,21

Scenarij 3

V tretjem scenariju se Koroška cesta zapre za ves motoriziran promet razen za JPP in
stanovalce. Pri snovanju tega scenarija smo se odločili maksimalno izboljšati bivalno okolje
prebivalcev na Glavnem trgu ter posledično prisiliti tranzitni promet, da se preusmeri že pri
krožnem križišču pri Štuku, preko Koroškega mostu na Cesto proletarskih brigad ter nato na
hitro cesto v smeri proti Šentilju pri priključku na Ptujski cesti ali avtocesto, na že prej

Slika 3.10: Posnetek zaslona simulacije in nastajanje zastojev v križišču 1
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omenjeno severno obvoznico, ki bi razbremenila promet skozi center mesta na levem bregu
Drave. Trenutno predvidevamo, da bi se vozila namesto na Cesto proletarskih brigad raje
preusmerila na Mladinsko in Maistrovo ulico, delno pa bi na relaciji vzhod–zahod območje
Glavnega trga obšla po Lentu.
Iz števnih podatkov smo razbrali, da je pri tem scenariju na povezavi po Lentu manj vozil
kot v scenariju 1, čeprav je tudi tukaj Koroška cesta zaprta za ves promet na enakem odseku.
Tabela 3.7: Podatki zastojev simulacije – rešitev 3
Lokacija
števca
Križišče 6
Križišče 1
Križišče 3 – Z
Križišče 3 - V

Povprečna
dolžina [m]
0,19
28,09
0,00
0,16

Maksimalna Število
dolžina [m] ustavljanj
35,21
37
127,27
700
0,00
0
16,25
16

Vendar pa je to že tema za ločeno raziskavo, v kateri bi območje obdelovanja morali razširiti
na celotno prometno omrežje levega brega Drave, enako kot smo prišli do zaključka pri
scenariju 1.
Pred uvedbo te rešitve menimo, da je obvezno potrebna implementacija predloga območja
umirjenega prometa, kot je naveden v scenariju 2, saj se tako lahko uspešno uvede popolno
zaprtje ceste. Le z uvedbo rešitev s scenarija 2 se postopno zmanjšuje pretočnost prometne
povezave in voznike privaja na ostale, alternativne prometne povezave.
Tabela 3.8: Podatki zbiranja podatkov simulacije – rešitev 3
Lokacija
števca
Križišče 3 – Z
Križišče 3 – J
Križišče 3 – V
Križišče 4 – V
Križišče 4 – S
Križišče 4 – Z
Križišče 1 – J
Križišče 6 – J

Povprečno
pospeševanje
[m/s2]

Razdalja
[m]

0,04
-0,35

57,92
744,91

-0,55
1,68
0,43

1164,87
1234,16
1501,46

Zamuda
Povprečna
Dolžina
Št. vozil zaradi zastoja
hitrost
[m]
[s]
[km/h]
0
4,56
528
1,18
32,14
4,61
287
20,22
25,97
0
0
4,69
138
6,26
16,90
4,62
373
38,55
21,64
4,64
472
9,96
36,08
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DISKUSIJA

Pri opravljenih mikrosimulacijah smo se osredotočili na časovne izgube, kot glavni
parameter oz. pokazatelj predlaganih scenarijev, ki smo jih v nadaljevanju analiz predlagali
kot najprimernejše rešitve odvijanja prometa na obravnavanem območju.
V simulaciji obstoječega stanja smo ugotovili, da sta najbolj prometno obremenjena križišče
3 in 4. Pri analizi podatkov predlaganih scenarijev smo ugotovili, da so v različnih scenarijih
križišča obremenjena zelo različno. V nekaterih scenarijih se stanje občutno poslabša, vendar
se takrat na drugih povezavah in križiščih na cestnem omrežju pretočnost poveča, dolžina
zastojev pa zmanjša.
Graf 4.1: Število ustavljanj – križišče 1 (krak 2)
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Pri analizi križišča 1 smo prišli do ugotovitve da se je število ustavljanj povečalo s 119 na
1231, največja dolžina zastoja se je podaljšala za 148 metrov v scenariju 1, v scenariju 3 se
je število ustavljanj povečalo za 581, najdaljši zastoj pa se je povečal s 47 na 127 metrov.
Pri analizi podatkov smo zaključili, da izboljšanje stanja v tem križišču predstavlja le
scenarij 2, kjer je edina sprememba glede na obstoječe stanje uvedba počasnejše vožnje po
Glavnem trgu.
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V konični uri samo eden izmed treh predlaganih scenarijev v križišču 1 predstavlja
izboljšanje obstoječega stanja. Ker pa so na območju križišča 1 v neposredni bližini
večinoma poslovni objekti, menimo, da kljub večjemu številu ustavljanj in daljših zastojev
večjega vpliva na okolico ne bo zaznati. Prav tako predvidevamo, da je pri simulac iji
250
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scenarija 1 prišlo do večjih odstopanj, saj je na istem odseku zaprta Koroška cesta tudi v
Graf 4.2: Dolžina zastojev - križišče 1 (krak 2)

scenariju 3, ker pa je količina vozil za polovico manjša od rezultata simulacije pri scenariju
1 (graf 4.7). Do takšnih rezultatov smo s simulacijo prišli kljub temu da smo simulac ijo
vsakega scenarija zagnali večkrat in na tak način pridobili statistično gledano pravilne jše
rezultate, ki so povprečje več zagonov simulacij vsakega scenarija posebej. Zato lahko na
podlagi teh podatkov predvidevamo, da tudi v scenariju 1 v realnosti ne bi nastali tako dolgi
zastoji, kot so rezultat naše simulacije tega scenarija.
V križišču 3 smo analizirali krak 1 in krak 3 ter ugotovili, da se na kraku 3 pri scenariju 2
stanje poslabša tako pri številu ustavljanj kot dolžini zastoja, medtem ko v scenarijih 1 in 3
na tem kraku promet ni dovoljen. Na kraku 1 smo opazili izboljšanje situacije v scenariju 1
in še boljše stanje v primerjavi z obstoječim pri scenariju 3 pri številu ustavljanj in dolžini
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zastojev. Pri številu ustavljanj je v scenariju 1 le teh manj za skoraj 3000, v scenariju 3 pa je
bilo pri simuliranju zabeleženih le 16 ustavljanj. Scenarij 2 ima v tem križišču 51 ustavlja nj
Graf 4.3: Število ustavljanj – križišče 3 (krak 1)
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več kot pa obstoječe stanje, tako da je glede na podatke simulacije popolnoma neprimere n
za implementacijo.
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Graf 4.4: Dolžina zastojev – križišče 3 (krak 1)
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Pri dolžini zastojev smo iz podatkov razbrali, da v križišču 3 na kraku 1 v scenariju 1 dolžina
zastojev pade skoraj za dve tretjini, v scenariju 2 se dolžina zastojev skrajša za približno 40
m, v scenariju 3 pa je maksimalen zastoj skoraj zanemarljiv, saj znaša malo več kot 16 m,
kar je dolžina stoječe kolone največ treh osebnih vozil.
Graf 4.5: Število ustavljanj – križišče 6
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V križišču 6 smo prišli do ugotovitve, da niti v enem predlaganem scenariju rezultati niso
optimalnejši kot v obstoječem stanju. Pri analizi podatkov smo ugotovili, da je obstoječe
stanje idealno, ob podrobnejši analizi pa se je vseeno izkazalo, da se število ustavljanj v
križišču 6 poveča z 10 na 49 pri scenariju 1, na 21 pri scenariju 3 in na 37 pri scenariju 3,
vendar pa hkrati to še vedno predstavlja zelo nizko število ustavljanj, saj je teh manj kot 50
v eni uri. V ostalih dveh scenarijih je ustavljanj še manj, vendar nikjer manj kot v obstoječem
stanju. Pri dolžini zastoja pa smo prišli do zaključka, da sta obstoječe stanje in scenarij 1
kljub zelo različnemu številu ustavljanj pri podatku o zastojih skoraj identična, isto velja
glede zastojev pri scenariju 2. Scenarij 3 ima kot posledico zaprtja Koroške ceste na
Glavnem trgu v obe smeri daljše zastoje, vendar za manj kot dolžino povprečnega osebnega
vozila.
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Graf 4.6: Dolžina zastojev – križišče 6
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Pri izbiranju podatkov za analizo smo veliko pozornost namenili tudi številu vozil na
posameznih števnih mestih, kako se le-to spreminja glede na uvedbo scenarijev ter kakšne
bi lahko bile posledice vpliva spremembe števila vozil na posamezni povezavi in križišču.
Ugotovili smo, da je scenarij 1 zelo dobra rešitev, vendar ima odstopanje pri podatku o
številu vozil, ki onemogoča brezhibno implementacijo tega scenarija. V križišču 1 (slika 2.3)
se v scenariju 1 poveča število vozil za več kot trikrat, medtem ko se v scenariju 3 poveča
za manj kot dvakrat. Ker so mikrosimulacije prometnega toka izvedene na matematič nih
enačbah, s katerimi predpostavljamo količino prometa v drugačnih scenarijih, lahko
predpostavimo, da se promet po cestah na območju Lenta ne bo povečal za trikratno
vrednost. Prav tako bi lahko dobili približen podatek o povečanju prometnega toka med
zahodom in vzhodom preko cest na Lentu ob zaprtju povezave na Glavnem trgu s časa, ko
je bil Glavni trg tri tedne eksperimentalna ureditev in posledično zaprt za vsa vozila razen
JPP in stanovalce. Tako bi lahko ob podrobnejši analizi takratnih podatkov ali povečanju
obravnavanega območja, ki bi obsegal celoten levi breg Drave, natančneje predvideli, koliko
bi se povečal promet po alternativni povezavi preko Lenta. Iz podatkov smo prišli tudi do
zaključka, da razen tega, da se poveča število vozil v konični uri na relaciji z zahoda proti
vzhodu in da se poveča dolžina zastoja v križišču 1, v drugih križiščih dobimo pri enaki ali
manjši dolžini zastoja večjo prepustnost križišč. Težavo z zastoji v križišču 1 na kraku 2 pa
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bi verjetno lahko zelo omilili, če bi prepovedali v času prometnih konic zavijanje v levo, na
krak 3. Tako kot že prej omenjeno je to še en predlog za nadaljevanje implementac ije
Graf 4.7: Število vozil v konični uri pri obstoječem stanju in scenarijema 1 in 3
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Ko smo obdelali in preučili vsa križišča in podatke pridobljene pri izvajanju simulac ij
predlaganih scenarijev in obstoječega stanja, smo prišli do zaključka, da je scenarij 1
primeren za implementacijo in izboljšanje prometne situacije na obravnavanem območju. Za
natančnejše in pravilnejše podatke simulacije

pa bi bilo nujno potrebno povečati

obravnavano območje ter preskusiti predlagano rešitev v križišču 1, do katere smo prišli šele
po obdelavi podatkov pridobljenih v simulaciji scenarija 1. V naši simulaciji zaradi omejitev
licence programa VISSIM to žal ni bilo mogoče, zato moramo predpostaviti, da se vozila, ki
uporabljajo povezavo preko Glavnega trga na relaciji z zahoda proti vzhodu poslužujejo po
zaprtju te povezave le poti preko Lenta. Do takšne predpostavke smo prišli na podlagi
ugotovitve, da je v obravnavanem omrežju simulacije le-ta povezava alternativna pot. V
obstoječem stanju obstaja več alternativnih poti na dani relaciji tako na levem bregu Drave,
kot tudi na desnem.
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SKLEP

V magistrskem delu smo predstavili osnovne značilnosti mikrosimulacij v prometu,
probleme, ki obsegajo prometno omrežje na območju Glavnega trga v Mariboru, na levem
bregu reke Drave ter navezujočih cest in ulic. Podali smo tudi možne scenarije z manjšimi
ali večjimi posegi za izboljšanje prometne situacije in življenjskega okolja bližnjih
stanovalcev. Spremembo prometne situacije

smo obdelali v programu za izvaja nje

mikrosimulacije Vissim 6. V programu smo izvedli mikrosimulacijo obstoječega stanja, kar
smo kalibrirali in validirali. Najprej smo izvedli snemanje s pomočjo kamere, na vseh
označenih križiščih (glej sliko 2.1 ). Na podlagi video zapisa smo pridobili števne podatke
ter obnašanje vozil in pešcev na opazovanih križiščih. Na podlagi pridobljenih podatkov in
posnetkov smo simulacijski model kalibrirali, z ustreznim spreminjanjem parametrov (slika
3.4). Na podlagi dolžin zastojev v odvisnosti od časa, smo primerjali stanje v simulaciji s
stanjem na posnetkih ter tako validirali predlagan mikrosimulacijski model, ki je bil osnova
za vse nadaljnje simulacije oz. nadaljnje preučevanje rešitev možnih scenarijev (analizira li
smo tri predlagane scenarije). Ugotovili smo, da se pri vsakem izmed scenarijev, na račun
izboljšanja stanja (manj motoriziranega prometa) prometne situacije na Glavnem trgu (kot
glavnemu cilju), na ostalih križiščih in na nekaterih cestnih priključkih/povezavah, količina
vozil poveča. Predvsem se število motoriziranega prometa poveča na križiščih 1 in 6 (slika
2.3 in slika 2.13), posledično je bolj obremenjena povezava preko Lenta, saj je le-ta direktna
povezava med križišči 1 in 6 (slika 2.3 in slika 2.13), hkrati pa tudi alternativna pot med
vzhodom in zahodom, če želimo prometno razbremeniti Glavni trg. Pri izvajanju simulac ije
v obravnavanem območju je povezava preko Lenta tudi edina alternativa Koroški cesti na
relaciji vzhod–zahod in je zaradi tega verjetno veliko bolj obremenjena po podatkih,
pridobljenih v simulaciji, kot bi se to izkazalo, če bi dejansko uvedli katerega izmed
predlaganih scenarijev.
Na podlagi mikrosimulacij smo prišli do zaključka, da v primeru sprejemanja kompromiso v
in dopuščanja povečanja motoriziranega prometa po cestah na območju Lenta predstavlja
scenarij 1 najoptimalnejšo rešitev glede na izvedene simulacije, hkrati pa dopušča nadaljnji
razvoj za natančneje izvedene simulacije pri povečanju obravnavanega območja. Le v
primeru obravnavanja celotnega prometnega omrežja na levem bregu Drave bi lahko
natančno določili, kako bi se razporedil promet, ki sedaj poteka po Koroški cesti v smeri od
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zahoda proti vzhodu. Predvidevamo, da se za razliko od vrednosti, pridobljenih v opravljeni
simulaciji, ves promet ne bi »stekal« na Lent, ampak bi se razporedil tudi na druge,
alternativne povezave na cestnem omrežju.

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

6

Stran 51

VIRI, LITERATURA
[1] Šraml, M, Jovanovič, G 2014 Praktikum iz mikrosimulacij v prometu (z uporabo
VISSIMa), Fakulteta za gradbeništvo, Maribor.
[2] Lep, M, Mesarec, B 2015 Planiranje prometa, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor
[3] Lutar, R, 2015 Hitro odzivni sistem vodenja prometa v urbanih okoljih, Fakulteta za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor.
[4] Bradshaw, A, Stevenson, P 2011, Microsimulation: an important tool in the
designers armory, TEC Magazin, Vol 52, No 10.
[5] Petelin,

A, 2006, »Seminarska

naloga

Simuliranje

prometa«,

matematiko in fiziko, Ljubljana. Dostopno na:
http://mafija.fmf.uni-lj.si/seminar/files/2005_2006/promet_sim.pdf.

Fakulteta za

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

7

7.1

Stran 52

PRILOGE

Seznam slik

Slika 2.1: Obravnavano prometno omrežje in obravnavana križišča s števnimi mesti
(podrobno v prilogi 1) ....................................................................................................9
Slika 2.2: Križišče Ulice kneza Koclja in Ulice talcev ........................................................11
Slika 2.3: Razvrstitev krakov – križišče 1............................................................................12
Slika 2.4: Krožišče Ulica heroja Bračiča in Ulica kneza Koclja..........................................13
Slika 2.5: Razvrstitev krakov – križišče 2............................................................................14
Slika 2.6: Krožišče na Glavnem trgu ...................................................................................16
Slika 2.7: Razvrstitev krakov – križišče 3............................................................................17
Slika 2.8: Krožišče Strossmayerjeva in Koroška cesta ........................................................19
Slika 2.9: Razvrstitev krakov – križišče 4............................................................................20
Slika 2.10: Krožišče Prežihova ulica in Koroška cesta ........................................................21
Slika 2.11: Razvrstitev krakov – križišče 5..........................................................................22
Slika 2.12: Krožišče Strma ulica in Koroška cest ................................................................24
Slika 2.13: Razvrstitev krakov – križišče 6..........................................................................25
Slika 3.1: Lokacije števcev zastojev (podrobno v prilogi 2)................................................27
Slika 3.2: Posnetek zaslona simulacije in nastajanje zastojev v križišču 3 ..........................28
Slika 3.3: Slika števcev zbiranja podatkov (podrobno v prilogi 3) ......................................29
Slika 3.4: Parametri simulacije – sledenje vozil ..................................................................34
Slika 3.5: Parametri simulacije – sprememba pasov............................................................35
Slika 3.6: Parametri simulacije: bočni pomiki vozil ............................................................36
Slika 3.7: Parametri simulacije – simuliranje pešcev v križišču 3 .......................................36
Slika 3.8: Posnetek zaslona simulacije in nastajanje zastojev v križišču 1 ..........................38

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

Stran 53

Slika 3.9: Posnetek zaslona simulacije in nastajanje zastojev v križišču 3 ......................... 40
Slika 3.10: Posnetek zaslona simulacije in nastajanje zastojev v križišču 1 ....................... 41

7.2

Seznam tabel

Tabela 2.1: Števni podatki po krakih na posameznih križiščih ........................................... 10
Tabela 3.1: Podatki zastojev simulacije – obstoječe stanje ................................................. 29
Tabela 3.2: Podatki zbiranja podatkov simulacije – obstoječe stanje ................................. 30
Tabela 3.3: Podatki zastojev simulacije – rešitev 1 ............................................................. 37
Tabela 3.4: Podatki zbiranja podatkov simulacije – rešitev 1 ............................................. 39
Tabela 3.5: Podatki zastojev simulacije – rešitev 2 ............................................................. 39
Tabela 3.6: Podatki zbiranja podatkov simulacije – rešitev 2 ............................................. 41
Tabela 3.7: Podatki zastojev simulacije – rešitev 3 ............................................................. 42
Tabela 3.8: Podatki zbiranja podatkov simulacije – rešitev 3 ............................................. 42

7.3

Seznam grafov

Graf 2.1: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 1 .......... 12
Graf 2.2: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 2 .......... 15
Graf 2.3: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 3 .......... 18
Graf 2.4: Obremenitev kolesarskih prehodov in prehodov za pešce v križišču 3 ............... 18
Graf 2.5: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 4 .......... 20
Graf 2.6: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 5 .......... 23
Graf 2.7: Prikaz prometnega toka na posameznem kraku v konični uri v križišču 6 .......... 25

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

Stran 54

Graf 4.1: Število ustavljanj – križišče 1 (krak 2) .................................................................43
Graf 4.2: Dolžina zastojev - križišče 1 (krak 2) ...................................................................44
Graf 4.3: Število ustavljanj – križišče 3 (krak 1) .................................................................45
Graf 4.4: Dolžina zastojev – križišče 3 (krak 1) ..................................................................45
Graf 4.5: Število ustavljanj – križišče 6 ...............................................................................46
Graf 4.6: Dolžina zastojev – križišče 6 ................................................................................47
Graf 4.7: Število vozil v konični uri pri obstoječem stanju in scenarijema 1 in 3 ...............48

7.4

Naslov študenta

Rok Dolinšek
Nezbiše 32
3253 Pristava pri Mestinju
e-mail: rok.dolinsek1@gmail.com

7.5

Kratek življenjepis

Rojen: 28. 6. 1987
Šolanje:

1994 – 1998

Osnovna šola Hudinja, Celje

1998 – 2002

Osnovna šola Podčetrtek

2002 – 2006

Tehniška gimnazija Lava, ŠCC, Celje

2006 – 2012

Fakulteta za gradbeništvo

UM, dodiplomski univerzitetni

študij, program Prometno inženirstvo
2012 – 2017

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

UM, podiplomski univerzitetni študij, program Prometno inženirstvo

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

7.6

Priloga 1 – Števna mesta na omrežju

Stran 55

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

7.7

Priloga 2 – Števci zastojev na omrežju

Stran 56

Analiza prometnih tokov v urbanem okolju z uporabo mikrosimulacij

7.8

Priloga 3 – Mesta zajemanj podatkov na omrežju

Stran 57

