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Драги читатели,
Веќе се навикнуваме со секој следен број на научното списание
Хоризонти да правиме нови чекори на патот кон неговото натамошно
етаблирање во меѓународниот образовен и научно-истражувачки
простор.
Досегашното списание Хоризонти, во стремежот кон постигнување
поголемо ниво на квалитет, прерасна во две нови списанија, со истото
име, но со голема посебност и препознатливост по обработката на
научните содржини.
Од овој број натаму, образовните, научните и истражувачките
хоризонти ќе се простираат во две групи научни подрачја: една во
подрачјето на природно-математичките, техничко-технолошките,
биотехничките и медицинските науки, а другата во подрачјето на
општествените и хуманистичките науки. Основната цел на ваквото
клацифицирање е мотивирано од определбата, списанијата да
постигнат повисок степен на научно-истражувачка фокусираност и
насоченост на образовната мисла.
Исто така, значаен одлучувачки момент за ваквата трансформација на
списанието во две еднакво значајни серии, е желбата научноистражувачките содржини во нив да остваруваат поголемо влијание врз
актуелните општествени процеси на локално и меѓународно ниво и,
воопшто, да бидат моќно средство во сложените процеси на
интернационализација и интеграција во европскиот научен и образовен
свет. Ова може да се постигне само со исклучителна таргетираност на
третирањето на научните и истражувачките предизвици во
специфичните и потесно специјализираните научни изданија, а со
поделбата на Хоризонти, според определени сродни научни подрачја,
се надеваме дека ваквата зацртана цел ќе се оствари.
Потребно е да се потенцира дека, како и досега, Хоризонти и во иднина
ќе ги почитува принципите на научна непристрасност и издавачка
принципиелност; принципи коишто претставуваат поттик, посебно
младите и надежни научници и истражувачи, своите нови и „свежи“
научни резултати од истражувањата да одберат да ги публикуваат во
Хоризонти. Оваа нагласеност произлегува и од обезбедувањето
простор во издавачката дејност за сите оние кои својата работна иднина
ја гледаат во професорската и научно-истражувачката професија, во
којашто и индивидуалното, но и професионалното и официјално
напредување, претпоставува публикација на авторски трудови во

научни списанија со меѓународен карактер, какви што се двете серии на
Универзитското списание Хоризонти на УКЛО.
Интернационализацијата на нашите Хоризонти не треба да се сфати
како краен дострел на Универзитетската издавачка дејност. Како што и
научната мисла не признава ограничувања и крајни и исцрпени
достигнувања, така и со секој нов успех во опстојувањето на
списанијата Хоризонти се појавуваат нови „апетити“ за нови повисоки
цели. Така, за прв пат трудовите во Хоризонти, од овој број натаму
преку ЕБСКО ќе станат достапни до научната јавност во пошироки
размери.
Погледнато од аспектот на квалитативната градација, оправдано е ако
како следен предизвик го најавиме публикувањето на меѓународното
Универзитетско научно списание Хоризонти, но со една значајна
квалитативна додавка – со импакт фактор. Оваа заложба на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола зазема значајно
место во идните перспективи зацртани во планот за подигнување на
севкупниот квалитет на организација и функционирање на
Универзитетот.
На крај, по обелоденувањето на следните чекори, сакаме да Ви
изразиме искрена благодарност за Вашето учество во процесот на
обмислување, креирање, оформување и публикување на научното
списание. Заедно со Вашата поддршка, Хоризонти се на пат да
постанат препознатливо место за афирмирање на креативни,
иновативни и интелектуално автономни научни размисли и
потенцијали, со можност за нивно успешно етаблирање во глобалната
сфера на знаењето и науката.
Со почит,
Од Редакцијата
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АПСТРАКТ
Глобалниот начин на делување на организациите комплетно го
промени организацискиот пристап кон начинот на делување. Земјќи ги
во предвид трите клучни елементи на денешното пазарно општество:
рокот на испорака, цената и квалитетот, може да се констатира дека
квалитетот е клучниот елемент за пазарен успех. Клучен аспект кој оди
во прилог на оваа констатација е идентичниот рок на испорака, но и
промената на навиките на кучувачите. Самата промена на навиките на
купување доведе до ситуација кога купувачот е спремен да плати и
повисока цена за дистрибуиран квалитет. На овој начин квалитетот на
производот/или услугата е клучниот диференцијален елемент.
Во таа насока е и имплементираниот систем за квалитет во облик
на ISO 9001:2008 интернационалниот стандард. Но вистинското
прашање кое се поставува е следното: Дали по сертификацијата на
стандардот организациите истиот го одржуваат и во кој степен?
Целта на овој труд е спроведеното истражување врз клучни
индикатори согласно стандардот врз 82 деловни субјекти.
Клучни зборови: квалитет, ISO 9001:2008, клучни индикатори
согласно барањата на стандардот

P

1
P

Прегледан научен труд
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ВОВЕД
Глобалниот начин на пазарно делување доведе до промена на
пазарните услови со што и целта на индустриските системи драстично
се промени. Додека во минатото основната цел на секој индустриски
систем беше профит, денеска приоритет е ставен врз квалитетот на
производот/услугата. Дека пазарните услови се драстично изменети
зборува и фактот што денеска за квалитетен производ купувачите се
спремни да платат и повисока цена.
Еден од начините за диференцијација на организациите, особено
на глобалниот пазар е имплементираниот систем за квалитет, прикажан
во облик на ISO 9001:2008 стандардот. Иако основата на стандардот е
документирање на процесите и активностите, голем дел од
организациите и не го разбираат основниот концепт на самиот
стандард. Тоа особено може да се забележи од спроведеното
истражување врз реални индустриски системи во Р. Македонија. Имено
најголемиот дел од организациите, комплетната документација ја имаат
„препишано“ од друга организација, сестринска организација или им ја
има изработено консултантска куќа со единствена цел само да го
добијат сертификатот за квалитет. На овој начин суштината на
стандардот, кој доколку е правилно имплементиран, носи бројни
придобивки е комплетно промашена.
Но дека не е се така „црно“, говори фактот дека на дел од
организациите имплементацијата на стандардот им е дел од
стратегијата за организациско делување. На овој начин
функционалноста на стандардот доведува до континуиран квалитет кој
се унапредува.
ИСТРАЖУВАЊЕ НА КЛУЧНИ ИНДИКАТОРИ
Со оглед на природата на стандардот и применливоста на истиот
во било која организација независно од видот, големината, дејноста и
организациската поставеност, и тоа како постои поле за истражување
во оваа насока. Имајќи ја предвид природата на стандардот, односно да
се подобри квалитетот на организацијата во сите свери на
професионално делување без притоа да постои промена во начинот на
делување, беше спроведено истражување на клучни индикатори во 82
деловни субјекти во Р. Македонија кои го имаат имплементирано ISO
9001:2008 стандардот.
Клучните индикатори кои беа земени во предвид при истражувањето
беа:
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Индикатор - добавувач
Индикатор - обука
Индикатор- исполнување на барањата на купувачите
Индикатор - употреба на методи и техники за валидација на
деловните процеси
Индикатор – однос со добавувач согласно утврдена
методологија согласно ISO 9001 стандардот
Индикатор – неусогласен производ
Индикатор – алтернативни акции за неусогласен производ
Индикатор – идентификација на производ
Индикатор – употреба на benchmarker-и

Целта на истражувањето беше да се согледа употребата на
наведените клучните индикатори согласно барањата на меѓународниот
стандард за квалитет, во т.н. меѓу-сертификациски период (временска
рамка од 3 години).
Истражувањето како што претходно е наведено е спроведено врз
82 деловни субјекти кои се сертифицирани согласно барањата на
стандардот. При изборот на деловните субјекти, покрај достапноста до
информации и можноста за соработка, како елементи кои се земеви во
предвид беа следните: да бидат од различна индустриска гранка, со
различен степен на развиеност, различна организациска поставеност и
различен начин на менаџирање. На овој начин примерокот кој е земен
во предвид при истажувањето е репрезентативен и резултатите може да
се земат како резултати за популацијата (субјекти кои го
имплементирале стандардот, а делуваат во територијата на Р.
Македонија).
ПРИКАЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ИНДИКАТОРИТЕ ЗЕМЕНИ ВО
ПРЕДВИД ПРИ ИСТРАЖУВАЊЕТО
Индикатор добавувач
Согласно барањета на стандардот ISO 9001:2008, односно точката
7.4.2 (Информации за добавувачите), неопходна е евалуација на
добавувачите, кои се клучен елемент и претставуваат деловен инпут кој
како критериум доведува до зголемување или намалување на
квалитетот на финалниот производ.
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Критериумите кои беа користени за овој дел од истражувањето и
резултатите од спроведената анализа се дадени во табеларниот приказ
1.
Бр.
1
2
3

4
5
6

Критериум

Користеле
Фрекфенција
%
78
95.1

НЕ користеле
Фрекфенција
%
4
4.9

„Just in time“
испорака
Квалитет на
75
91.4
7
8.6
испорачаниот
производ
Неквалитетни
/
0.0
82
100.0
производи во
изминатиот
период
Цена
82
100.0
/
0.0
Капацитет на
24
29.2
58
70.8
добавувачите
Друг критериум
3
0.7
79
96.3
Табеларен приказ 1 Испитување на индикаторот Добавувач

Согласно резултатите од истражувањето во однос на утврдениот
индикатор, деловните субјекти при изборот на добавувач, првенствено
го бираат критериумот цена како клучен елемент за избор на добавувач
и тоа во 100% од случаите, за сметка на квалитетот на
репроматеријалите, кој како елемент кој доведува до квалитет на
финалниот производ. Од друга страна фактичката состојба говори дека
поголемиот дел од деловните субјекти имаат партнер добавувач со кој
имаат постојана соработка, со што квалитетот е на задоволително
високо ниво.
Индикатор – Неусогласен производ
Секоја организација МОРА да посвети големо внимание на
идентификување на производот кој не е усогласен согласно барањата.
Во контекст на наведеното задолжително барање, излегува во пресрет
точка 8.3 (Управување со неусогласен производ) од стандардот за
квалитет, со единствена цел да се спречи несаканата употреба или
испорака. Управувањето, како и одговорноста и овластувањето за
постапката со неусогласениот производ, мора да бидат дефинирани со
документирана процедура.
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Постојат повеќе начини за „третирање“ на неусогласениот
производ во организациите и тоа:
 преземање активности за отстранување на утврдените
неусогласености
 одобрување за негово користење, пуштање или прифаќање на
основа на дополнителна дозвола за отстапување од
релевантниот орган, а понекогаш и од самиот корисник и
 преземање на мерки за спречување на неговата оригинална
планирана употреба или примена.
Во склад со барањата на ISO 9001:2008 стандардот, а земајќи ги
во предвид утврдените неусогласености, секоја од неусогласеностите
МОРА да биде соодветно документирана и да бидат превземени
соодветни активности за понатамошно третирање на неусогласениот
производ.
Во таа насока се дадени резултатите од истражување на
индикаторот неусогласен производ, прикажани во Табеларен приказ 2.
Бр.
1

Критериум

Користеле
Фрекфенција
%
2
2.4

НЕ користеле
Фрекфенција %
80
97.6

Идентификација
на неусогласен
производ
во
процес
на
производство
76
92.6
6
7.4
2
Документирање
на
неусогласениот
производ
3
Евалуација на
82
100.0
/
0.0
неусогласеноста
4
Известување до
82
100.0
/
0.0
менаџментот
Табеларен приказ 2 Испитување на индикатор Неусогласен производ
Индикатор – Идентификација на производот
Согласно точката 7.5.3 (Идентификација и следење) секоја
организација мора да обезбеди соодветен документиран начин за
следење на производот низ производствените фази. Начините за
евидентирање и следливост на производот се најразлични и зависат од
субјективната одлука на менаџерскиот тим кој управува со
13
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организацијата. Истражувањето во оваа насока и резултатите се дадени
во табеларен приказ 3.
Бр.
Критериум
Користеле
НЕ користеле
Фрекфенција % Фрекфенција %
1
Работен налог
77
93.9
5
6.1
2
Сериски број
59
71.9
23
28.1
3
Датум на
1
1.2
81
98.8
производство
4
Картица
7
8.5
75
91.5
Табеларен приказ 3 Испитување на индикаторот Идентификација на
производот
ЗАКЛУЧОК
Земајќи ја во предвид почетната хипотеза на истражувањето, дека
најголем процент од Македонските деловни субјекти, системот за
квалитет го имаат само на хартија, без притоа и соодветно да ги
користат бенефитите, резулатите од истражувањето го докажаа сосема
спротивното. Имено најголемиот процент од организациите соодветно
ги идентификуваат производите, ги идентификуваат неусогласеностите
и вршат евалуација на своите добавувачи.
Сепак што се однесува до неусогласениот производ, во 97.6% од
случаите евиденцијата е по настанувањето на неусогласеноста, а не во
самиот процес на производство, што отвара поле за понатамошно
истражување.
ЛИТЕРАТУРА
1. м-р. Иво Кузманов, Брендирање и примена на ISO 9001:2008
стандардот и OSHAS 18001 како модел за континуирано подобрување
на индустриските системи, докторска дисертација, Технички Факултет
Битола, 2012
2. Ray Tricker, ISO 9001:2008 for Small Businesses, Fourth Edition, With
free customizable Quality Management system files, 2009
3. м-р. Иво Кузманов, истражување врз деловни субјекти, Технички
Факултет Битола, 2012
4. Erik V. Myrberg, A practical field guide for ISO 9001:2008, 2009
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АПСТРАКТ
Со овој труд се предлага модел на интелегентен систем за
електронско учење со класифицирање на наставната содржина која ќе
се поставува од страна на наставниот кадар, со користење на Vector
Space моделот. Поголемиот дел од материјалите кои се поставуваат во
системите за електронско учење се зачувани во текстуална
неструктуирана форма. Текстуалното рударење има за цел наоѓање на
корисни инфомрации од големо множество на неструктуирани
податоци. Системот кој се препорачува користи Vector Space модел за
класифицирање на наставната содржина во повеќе категории. Со цел
процесот на класификација да биде поефикасен, секоја категорија има
листа од клучни зборови кои ја опишуваат категоријата. Листата може
да се менува од администраторот и корисникот.
Клучни зборови: податочно рударење, интелегентност, системи
за учење, класификација, фрази

P

2
P

Изворен научен труд

15

ХОРИЗОНТИ

ВОВЕД
Бидејќи најчесто материјалите за учење во системите за
електронско учење се поставуваат во текстуална форма, дел од
податочното рударење се однесува на рударење на неструктуирани
документи, наречено текстуално рударење. Имено, текстуалното
рударење е посложено од податочното рударење, бидејќи податочното
рударење се користи за податоци со фиксна и позната структура, на
пример традиционалните бази на податоци [1]. За разлика од тоа,
текстуалното рударење се користи за неструктуирани податоци. Токму
затоа текстуалното рударење вклучува неколку чекори на процесирање
и моделирање на податоците.
Во предложениот модел, текстуалното рударење ќе се користи за
пребарување низ документите кои се поставени од наставниот кадар.
Резултат од тоа е препорачување на најсоодветна категорија на која
припаѓа селектираната содржина. Категориите може да се менаџираат
од страна на администраторот. Оваа техника воглавно се базира на
анализирање на клучните зборови на документите, како и мерење на
сличноста односно поклошување на клучните зборови од документот
со клучните зборови на категориите.
VECTOR SPACE МОДЕЛ
Vector space моделот за пребарување на информации е
подмножество од техниките на пребарување на податоци кое се
истражува повеќе години. Иако vector space технологијата има
заеднички карактеристики со другите техники за пребарување на
информации, сепак тие внесуваат одредени новости во оваа област [2].
Овој модел е широко користен модел за пребарување на информации
во текстуални колекции [3]. Vector space моделот се базира на теоријата
дека содржината на документот може да се дознае од клучните термини
од кои тој е составен. Моделот ги препознава документите како
вектори од термини, при што на секој термин му се доделува
фрекфентен параметар (колку пати терминот се повторува во
документот). Со други зборови, секој уникатен термин во колекцијата
од документи се однесува на димензија во просторот [4]. Од ова се
подразбира дека секој објект има своја локација во просторот.
Ефикасноста на моделите кои се користат за пребарување на
информации најчесто се мери преку две вредности: precision (број на
вратени релевантни документи од сите документи кои се разгледуваат)
и recall (соодносот на бројот на релевантни документи извадени за
16
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пребарување и бројот на документи релевантни за пребарување во сите
документи кои се разгледуваат). Двете мерки се изразуваат со
вредности помеѓу 0 и 1. Идеален систем за пребарување на
информации би вратил вредност 1 за двете мерки [5].
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Во овој труд, vector space моделот се користи за класифицирање
на наставната содржина во однапред дефинираните категории.
Модулот е дел од интелегентен систем за електронско учење при што
наставниот кадар може да поставува наставни материјали во системот.
Откако текстуалниот фајл е поставен на сервер, системот ќе го пребара
поставениот документ и на корисникот ќе му даде препорака за
најсоодветанта категорија за документот. Како дел од овој труд,
развиена е едноставна веб апликација која се состои од два дела:
- Менаџирање на категории (клучни зборови за секоја од
категориите)
- Поставување на наставни содржини и нивно категоризирање
Корисникот може да ги менува клучните зборовите за категориите,
како што е прикажано на сликата бр.1.

Слика 1: Менаџирање на клучни зборови за категорија
Главната функционалност на овој систем е давање препорака на
корисникот за категоријата која е најсоодветна за наставната содржина.
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Слика 2: Поставување на нова наставна содржина
Одредувањето на најсоодветната категорија се прави со споредување
на зборовите кои најчесто се повторуваат во документот (откако
најпрво ќе се отстранат зборовите од документот кои често се
повторуваат но немаат суштинско значење, како сврзници, предлози и
сл.) со клучните зборови од секоја категорија.
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Во продолжение следува алгоритмот со кој се имплементира vector
space моделот за класификација на наставната содржина:

Read text file

Extract Common Words

Use Vector Space algorithm
to compare lists (extract
words with category
keywords)

Storing results from (3) in
array

Compare proposed category
with the most appropriate
category

Слика 3: Имплементирање на vector space model
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РЕЗУЛТАТИ
По имплементирањето на кодот за категоризирање на наставните
содржини, направено е тестирање на системот со вкупно 50 наставни
содржини од различни категории: програмирање, софтвер, мрежа и
дизајн.
Име на фајл
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

adapter.txt
asp.txt
barcode.txt
c++.txt
computer-network.txt
corel.txt
css.txt
c-sharp.txt
delphi.txt
dizajn.txt

Очекувана
категорија
Хардвер
Програмирање
Хардвер
Програмирање
Мрежа
Дизајн
Дизајн
Програмирање
Програмирање
Дизајн
Вкупно
Precision

Vector
Space
Model
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
8
2
0,80

Табела бр.1 Резултати од тестирањето на Vector Space моделот
Од сите наставни содржини, Vector space моделот ја предложи
вистинската категорија во вкупно 40 случаи, односно precision
вредноста во овај случај изнесува 40/50 = 0.80.
Според
добиените
резултати,
може
да
заклучиме
дека
имплементирањето на Vector space моделот во систем за електронско
учење може да му помогне на корисникот за донесување вистинска
одлука за категоризирање на наставната содржина.
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ЗАКЛУЧОК
Има голем број на технологии кои овозможуваат резлични
начини за зачувување и споделување на голем број на документи. Дел
од нив се корисни за корисниците, но скоро е невозможно да се најдат
релевантни документи и информации во големо множество на
податоци [6]. Толку затоа се користат техниките на податочно
рударење.
Од друга страната, имплементирањето на електронското учење во
процесот на образование станува повеќе од неминовен. Ако се направи
комбинација на електронското учење со техниките на податочно
рударење, несомнено ќе се добие ефикасен систем за учење кој ќе се
прилагодува на потребите на корисниците (наставен кадар и студенти).
Со користење на vector space моделот, системот може лесно и
ефикасно да ги категоризира наставните содржини.
ЛИТЕРАТУРА
1. Kent Ridge Digital Labs, Text Mining: The state of the art and the
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АПСТРАКТ
Во трудот е презентирана методологија за нумеричко
детерминирање и комплексна анализа на нелинеарно магнетно поле во
тридимензионалниот (3Д) доменот на трифазен синхрон мотор со
испакнати магнетни полови. Моторот е нумерички моделиран и
пресметан со нелинеарна итеративна постапка, по метод на конечни
елементи.
Применетиот програмскиот пакет овозможува автоматско
генерирање на мрежата од конечни елементи. После дефинирање на
конструктивните материјали и нивните својства, големината на
оптоварувањето и вредноста на струјата во возбудните намотки се
врши пресметка на магнетното поле од која потоа може да се генерира
и дистрибуција на магнетната индукција во 3Д доменот на моторот.
Клучни зборови: синхрон мотор, електромагнетна анализа на
полето.

P

3
P

Изворен научен труд

23

ХОРИЗОНТИ

ВОВЕД
Трофазниот синхрон мотор со испакнати магнетни полови е со
следните номинални податоци: номинална моќност 2.5 kW, номинален
напон 240V струја на возбуда 5.5 A, напон во возбудна намотка 30 V,
фактор на моќност 0,97, фреквенција 50Hz и брзина од 1500 min-1.
Методот на конечни елементи е потврдена алатка за анализа на
електромагнетни појави во електричните машини и апарати. Овој метод
овозможува влез “во внатрешноста на машината” и точна пресметка на
магнетните големини како што се: распределбата на магнетната
индукција во воздушниот процеп и во секој дел на електричниот мотор.
P

P

МОДЕЛИРАЊЕ НА СИНХРОНИОТ МОТОРОТ СО МЕТОД НА
КОНЕЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
За проектирање и моделирање на трифазниот синхрон мотор со
испакнати магнетни полови се користи програмски пакет за потполно
автоматско проектирање и дизајнирање на геометријата на моторот врз
база на решавање на емпириски равенки кои се темелат на неговата
пресметка по класична теорија, користејќи делови од современата
теорија [1]. Во случајот се разгледуваат тридимензионални нелинеарни
магнетни полиња кои се изразуваат со следниот систем равенки:

rotH=J
divB=0
B=H
rotA=B
(1.1)
Во таков случај магнетното поле се опишува со парцијалната
диференцијална равенка:

rot(  B  rot(A))=J

(1.2)
Равенката 1.2. во развиен диференцијален облик во 3Д простор добива
облик на Poisson-ова равенка:

 
A   
A   
A 
  B
   B 
   B 
  J(x,y,z)



x 
x  y 
y  z 
z 
(1.3)
Равенката (1.3), заради нелинеарноста на карактеристиките на
магнетизирање не може да се реши аналитички. Решението се добива
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со нејзино сведување на систем од парцијални диференцијални равенки
кои се решаваат со примена на компјутер.
Автоматското компјутерско проектирање се изведува во повеќе
етапи, при тоа најважно е да се дефинираат точно влезните податоци и
геометријата на моторот.
Магнетното коло на статорот е изработено од магнетни лимови, а
карактеристиката на магнетизирање е дадена на сл.1.а.

Сл.1.а. Карактеристика на магнетизирање на статор.
Магнетното коло на роторот е изработено од масивно железо со
карактеристика на магнетизирање дадена на сл.1.б.

Сл.1.б. Карактеристика на магнетизирање на ротор.
Трифазната намотка во статорот е распределена со скусен чекор
на намотување y=11/12, додека намотката во роторот е концентрична.
Дел од геометријата на моторот со намотките е даден на сл.2.
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ХОРИЗОНТИ

Сл.2. Дел од магнетното коло на моторот и намотките.
ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ГОЛЕМИНИ ВО
ПРЕДПРОЦЕСОРСКИОТ ДЕЛ НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ
За добивање на јачината на магнетното поле и распределбата на
магнетната индукција во целокупниот 3Д домен на моторот, потребно е
дополнително во пред процесорскиот дел да се внесат густините на
струите во намотките или магнетните напони. Покрај тоа на
граничните површини на моторот треба да бидат дефинирани
граничните услови. За анализата на моторот се искористени Dirichlet –
овите гранични услови.
На сл.3. е даден 3Д модел на моторот, на која јасно се гледа
магнетното коло на статорот и распределената трифазна намотка. Исто
така е преставено магнетното коло на роторот со концентричните
намотки.
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Сл.3. 3Д модел на синхрон мотор со испакнати магнетни полови.
Мрежата на конечните елементи на моторот се добива потполно
автоматски и содржи 483205 триаголни призми и е дадена на сл.4.
Точното решение се добива преку 60 последователни итерации
кои се одвиваат во 4 фази, за време од осум часови, со искористена
конфигурација на “Pentium i5” процесор и 4GB рам меморија.
Времето за решавање зависи од густината на мрежата на конечни
елементи и зададената точност на резултатите. Во конкретната анализа
прецизноста на резултатите е од ред 10-6.
P

P
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Сл.4. 3Д мрежа на конечни елементи.
За определување на електромагнетните карактеристики и
параметрите на моторот најважен домен е воздушниот процеп на
моторот, во кој мрежата на конечни елементи е најгуста. Затоа издвоен
дел од мрежата на конечни елементи е преставена на сл.5.

Сл.5. Дел од 3Д мрежа на конечни елементи во воздушниот процеп.
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ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ КАРАКТЕРИСТИКИ ВО 3Д ДОМЕНОТ
НА ТРИФАЗНИОТ СИНХРОН МОТОРОТ
Со решавање на голем број линеарни равенки во нелинеарна и
итеративна постапка се доаѓа до конечната распределба на магнетната
индукција во целокупниот домен на синхрониот мотор. При номинално
оптоварување на моторот, таа е презентирана на сл.6.а.

Сл.6.а. Приказ на распределба на магнетната индукција во 3Д доменот
на моторот
Од легендата на сл.6.а. може да се очита точната вредноста на
магнетната индукција во 3Д доменот на моторот, при номинално
оптоварување. Бидејќи податокот за вредноста на магнетната
индукција по обемот на воздушниот процеп е една од најзначајните
големини. Oд сл. 6.б, може егзактно да се очита нормалната
компонента на векторот на магнетната индукција, по линија која се
наоѓа во средината на воздушниот зјај, по целиот обем на моторот.
.
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нормална компонента
на магнетната индукција Bn  T 

должина на средната
линија  mm 
Сл. 6.б. Распределба на нормалната компонента на магнетната
индукција по линија која се наоѓа на средината на воздушниот процеп
Насоката на векторот на магнетната индукција е дадена на сл.7,
додека распределбата на јачината на магнетното поле е дадена се на
сл.8.
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Сл.7. Приказ на распределба на векторот на магнетната индукција во
3Д.

Сл.8. Приказ на распределба на јачината на магнетното поле во 3Д.
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ЗАКЛУЧОК
Во овај труд е презентирано нумеричко моделирање и
пресметување на јачината на магнетното поле и распределбата на
магнетната индукција, преку нелинеарна итеративна нумеричка метода.
Значајно е што пресметувањата се базираат на познатиот метод на
конечни елементи во 3Д доменот на трифазен синхрон мотор со
испакнати магнетни полови. Тоа овозможува точно очитување на
вредноста на магнетната индукција во најкарактеристичните делови на
моторот како што се воздушниот процеп, забите на статорот, како и во
јадрото и половото стапало на роторот.
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АПСТРАКТ
Географскиот информациски систем, (ГИС) е важна компонента
во инфорамтичката технологија, но денес е важна компонента и во
многу други области. ГИС наоѓа примена во областите од државен
интерес во делот на: раководењето, анализата, планирањето. Целта на
трудот е да се развие концептуален дизајн на стратешко планирање на
развојот на урбаната средина во Р.Македонија за да се подобри начинот
на планирање со што ќе им помогне на надлежните органи брзо,
прецизно, ефикасно и правилно да донесуваат одлуки. Во трудот е
прикажан концепт на стратешко планирање на развојот на урбаната
средина за Р.Македонија со користење на ГИС моделирање. Овој
концепт може да се примени во бизнис модели, а е имплементиран и
тестиран како бизнис модел за влијанието на социо – економскиот
статус врз здравата исхрана во Р.Македонија. Како резултат на овој
концепт, се подобрува начинот на планирање, така што основната
перцепција за планирањето постанува планирање како применета
наука.
Клучни зборови: Географски информационен систем, ГИС,
ГИС_МСПРУС, ГИС моделирање, бизнис модели
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ВОВЕД
Географскиот информациски систем, (Geographic Information
System, во понатамошниот текст - ГИС), е една од перспективните
информациски технологии и претставува комплексна компјутерска
технологија, која се темели врз основа на обработка на податоци со
неколку основни компоненти: собирање на влезни податоци (input),
управување со податоците (management), пребарување на податоците
(retrieval), раководење и анализирање на податоците (manipulation,
analysis) и прикажување на излезните податоци (output). ГИС, ги
интегрира просторните и другите видови информации во единствен
систем и притоа нуди постојана рамка за анализа на просторните
податоци. Во тој контекст, ГИС може да се разбере како систем од
хардвер, софтвер и процедури, така организирани за да поддржат
внесување на податоци, раководење со нив, постапка, анализа на
податоци, моделирање и приказ на просторно референтни податоци.
Примената на ГИС во урбанистичкото и просторното планирање
во локалната самоуправа и државата е подразбирлива, примената во
економијата е секогаш корисна и е од голема помош при изработка на
бизнис модели, но за некој може ќе биде чудно, ако се каже дека ГИС
може да се примени дури и во медицината. Еве неколку примери:
користење на ГИС во анализа на човечкото тело, користење во јавното
здравство во делот на епидемиологијата – со следење на извори на
болести до изработка на планови и сценарија за нивно ширење и
спречување. Најново е, примената на ГИС во анализа на навиките и
планирање за здрава исхрана на населението по региони. Во тек е
изработка на еден нов ГИС модел од тим на истражувачи од нашиот
Универзитет за влијанието на социо – економскиот статус врз здравата
исхрана на населението во Р.Македонија. Последните примери се
доволни за да се согледа улогата и примената на ГИС како една
информатичка технологија.
Денес , се користат разни системи за поддршка на планирањето за
развој на урбаната средина, како што се: Planning Support System (PSS)
и Spartial Decision Support System (SDSS) во кои е вклучен ГИС. Овие
системи се во постојан развој, а во литературата се сретнуваат многу
слични SDSS и PSS чија основна заедничка цел е поддршка при
планирањето. Тие се користат во некои европски држави и пошироко.
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АНАЛИЗА ЗА КОРИСТЕЊТО НА ГИС ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Анализата за важноста и користењето на ГИС во општините во
Р.Македонија е направена во период од 2006 год. до денес. Во периодот
до 2006 год., преку проекти на УСАИД и на ЕАР во дел од општините
во Македонија е дониран софтвер за ГИС, (ArcMap и ArcView од
фирмата ESRI) како поттик за развој, а за негова употреба дел од
вработените во одделенијата за урбанизам во секоја од општините каде
беа спроведени вакви проекти посетуваа и обука. Во 2006 год. во
општините во РМ само 8 % од општините користеле ГИС софтвер, а на
прашањето за важноста на воведување на ГИС во нивната општина
одговориле: 51 % многу важно; 42 % многу корисно; 5% умерено
корисно; 2 % непотребно. На прашањето за примената на ГИС по
дејности на општината, одговориле: 35% во урбанизмот; 20 % во
комунални дејности; 14 % уредување и користење на градско земјиште;
10 % во сообраќај 9 % во екологија; 5% во општествени дејности; 4 %
во туризмот; 2 % за енегргетски објекти; 1 % друго.
Во текот на ова истражување водени се и голем број на разговори
за начините на стратешко планирање за развојот на урбаната средина
со одговорни лица (урбанисти, аналитичари, планери) во општините во
Р. Македонија во поголемите урбани средини како што е град Скопје,
и во помалите општини. Истражувањето во општините се однесуваше
на нивната стратегија на планирање за развој на општината, за
просторните и аналитичките податоци кои ги користат, преглед на
податоците, потреба од дигитализација на истите, значењето на ГИС и
др.
Денес, генерално состојбата со ГИС е сосема поинаква. Во
поголемиот дел од општините во РМ, посебно во поголемите, е воведен
или се воведува ГИС, (хардвер за ГИС, ГИС софтвер, ГИС обука,
дигитализација на просторни податоци). Состојбата со користење на
ГИС во Р.Македонија за анализа и планирање поврзано со просторни
податоци е следна: денес, околу 10 % од урбанистичките планери и
другите надлежни органи од општините, (посебно во помалите
општини) користат класични методи на планирање, друг дел од нив,
околу 35 - 40 % користат и компјутери и софтвер за анализа и
планирање на просторните и аналитичките податоци, користат и
дигитализирани податоци, но не користат некој систем. Третиот,
најголемиот дел од нив, околу 50 - 55 % користат или во тек е
имплементацијата на ГИС, како систем од хардвер, софтвер и
процедури, но немаат изградено добар концепт за стратегија на
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планирање на развојот на урбаната средина, а примената на ГИС се
сведува само во урбанистичкото планирање. Недостатокот на лесно
достапни, прецизни и целосни податоци во процесот на креирање на
политика и стратешко планирање, ги наведе владите од земјите членки на Европската унија да превземат мерки за надминување на овој
проблем. Директивата од 2007 год. на Европскиот парламент и Совет
има цел да воспостави инфраструктура на просторни информации во
Европската унија, (INSPIRE). Националната инфраструктура на
просторните податоци на РМ е во согласност со INSPIRE.
ФАЗИ НА ГИС МОДЕЛИРАЊЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
НА РАЗВОЈОТ НА УРБАНА СРЕДИНА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА (ГИС_МСПРУС)
Во текот на последните години се развиени многу системи за
поддршка за планирање и се достапни на урбанистичките планери како
помош во урбанистичкото планирање. Многу од нив се фокусираат на
дизајнот и евалуацијата на можните решенија за планирање на
просторните проблеми. За користење на PSS системите, прв се залага
Harris (1989), подоцна 1993 год., Harris and Batty се залагаат овие
системи да обезбедат алатки, модели и информации, кои се користат за
планирање со помош на информатичките технологии, (како што е
ГИС). Со напредокот на ГИС, PSS станува уште поважна компонента,
(Brail and Klosterman, 2001; Geertman and Stillwell, 2003, Yehetal., 2006).
Слично на PSS, и SDSS се развива до планирање преку сценарија,
(MacDonald 1996). Други SDSS и PSS се развиваат и воведуваат STEPP,
стратегиски средствa за интегрирање на еколошкиот аспект во
процесот на планирање, (Carsjens, Lihtenberg, 2007). Во некои од нив
вклучен е мулти - агент систем за моделирање.
ГИС, може да се користи во повеќе области од бизнис
опкружувањето, конкретно, може да биде: модел за ефикасно
планирање и управување со даноците; модел за промовирање /
поттикнување на вложувањата; модел за планирање за користење на
земјиште и управување со природните ресурси; модел за планирање за
обновување на енергија; модел за планирање на здрава исхрана на
населението и друго.
Врз основа на целото истражување, развиен е концепт за
ГИС_МСПРУС. Со ова се создадаваат нови ГИС производи, (ГИС
модели) и може да се користат при стратешко планирање на развојот
на урбаната средина. Во процесот на ГИС моделирање постојат
следните основни фази: домен на примена (Aplication Domain),
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просторно резонирање (Spatial Reasoning), логички модел (Logical
Model) и физички модел (Phisical Model). Слично на тоа,
ГИС_МСПРУС е поделен во пет фази, и е преставен на сликата 1.
Значајно за овој концепт е што сите фази се претставени преку
ентитети. Постоењето на поврзаноста на фазите со примена во
науката и во научните дисциплини, секако е задолжително при
моделирањето, но карактеристично е да се каже дека овој блок
дијаграм е динамичен и зависи од областа на моделите, кои се
креираат. На пример, за модел за планирање на здрава исхрана на
населението за здраво население, потребно е вклучување и на науката
поврзана со здрава храна како што е нутриционизмот и прехранбената
технологија и биотехнологијата.
Предложениот концепт на ГИС_МСПРУС користи за секоја фаза
ентитети и релации како во Е-Р моделите во организацијата на
податоците, така што тој овозможува добра организација и може да се
примени при планирање во РМ. ГИС модели кои може да се применат
во ГИС_ МСПРУС се:
o Бинарни модели (Binary models): логички модели (Logigal model expressions); преклопување на мапи - (Map overlay); анализа на
лоцирање (Siting analysis); просторни прашалници (Spatial query).
o Индексни модели (Index model): доделување и стандардизирање
на вредности на просторни елементи од секој слој.
o Регрес модели (Regression models): се користи за предвидување /
проценка. Овие модели може да се поделат на два типа: линеарни
(Linear regression) кога сите променливи се нумерички и логички
(Logistic regression) , каде променливите се бинарни.
o Процес модели (Process models): интегрира постоечко знаење за
процесите што се одвиваат во околината (во реалниот свет)
претставено во збир од релации и равенки за квантификација на
процесите.
ФАЗА 1 - ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛ – ИНТЕРЕС
U

Секој бизнис модел е извор на енергија на општеството и
неговото вистинско значење е преку одредена цел и интерес, (слика 2).
Одредување на целта е во дирекна релација со бизнис моделот, и е
преставена како ентитет со две полиња: цел (модел, цел).
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Слика 1. Фази на ГИС моделирање и поврзаноста со науката.
Од перспектива на бизнисот, основниот интерес на државите се
приходи од даноци, но сепак корисните зони како што се обработливи
површини,
минерални
права,
шуми, консеционирање
и сл.,
истотака се од голем интерес.
Парцелата е една катастарска
единица, која
е просторен
степенот
на
минатото,
сегашноста и иднината на
правата и интересите
во
недвижниот имот, (FGDC, 1999).
Слика 2. Цел и интерес на бизнис моделот
Интересот е во релација со целта и е преставен како ентитет со две
полиња: интерес (интерес, цел).
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ФАЗА 2 - ПРОСТОРНО РЕЗОНИРАЊЕ
U

За ГИС_МСПРУС, после согледувањето на целта и интересот, на
почетокот потребно е просторно резонирање. Тоа е самата реалност,
број на феномени кои ги гледаме, кои навистина постојат во сите
делови на нивната комплексност, дефинирање на врски, опсервација
преку дрва на одлуки, легислатива, сето тоа во зависност од бизнис
моделот. Колку подобро ќе се претстави реалниот свет во формалниот
систем
толку
подобро
е
просторното резонирање, (слика
3). За согледување на просторното
резонирање
и
просторните
феномени, од голема помош е
геоинформациската наука и ГИС.
Просторното резонирање е во
релација со целта и може да се
престави како ентитет со две
полиња: престава (престава,
цел).
Слика 3. Просторно резонирање.
ФАЗА 3 - КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ
U

Концептуалниот модел
на ГИС_МСПРУС се состои од
дефинирање на сите потребни точки по следниот редослед:
1. Дефинирање на излезот.
2. Дефинирање на влезот.
3. Дефинирање на стратегии за моделирање
o Методи и техники
o Податочни прашалници
o Картографичко процесирање
o Мап алегбра
o Математика и статистика.
1.Дефинирање на излезни податоци
Карактеристично за оваа фаза е тоа што прво треба да се почне со
дефинирање на излезните податоци. Излезот како резултат од
планирањето најдобро е да се дефинира на почетокот. Тој е во релација
со целта на бизнис моделот и е претставен како ентитет со две полиња:
излез (излез, цел). Излезот е еден од важните чинители за стратешкото
планирање, и освен како аналитички податоци, може да биде во форма
на: извештаи, тематски планови преку просторни податоци во вид на
U
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ГИС слоеви (тематски слоеви), во форма на карти, сателитска снимка,
ортофото слики и сл.
2.Дефинирање на влезот
За да се добијат излезните податоци потребно е да се дефинираат
сите потребни влезни податоци. Влезот е во релација со излезот и може
да се претстави како ентитет од две полиња: влез (влез, излез).
За добра анализа потребни се дигитализирани влезни податоци,
како што се: ГИС слој со катастарски локации, сателитска снимка,
ортофото, ГИС слоеви за инфраструктура, карти и др. Истотака, во
влезот се вклучени и бази на податоци, и податоци од легислативата
(закони, прописи). При дефинирање на влезот потребно да се дефинира
нивниот извор. Изворот на податоци може да се претстави како
ентитет од две полиња: извор на податоци (извор, влез).
Извори на податоци може да бидат: општина, геодетски завод, други
државни органи и други извори.
3. Дефинирање стратегии за моделирање
 ГИС методи и техники
U

U

Во ГИС_МСПРУС се користат ГИС методи и техники, кои може
да се применат за да се добијат одредени излезни податоци, кои ќе се
користат во стратешкото планирање на развојот на урбаната средина.
Тие се во релација со влезот и може да се претстават како ентитет од
две полиња: методи – техники (метода, влез).
Методи и техники кои може да се применат се: геореференцирање,
векторизирање на слоевите, трансформација и сл.
 Податочни прашалници (Query)
За добивање на излезни податоци, може да се користат
податочните прашалници што ги овозможува ГИС. Податочните
прашалници во ГИС софтверот (ESRI) се изработуваат како SQL Query.
Податочните прашалници може да се претстават како ентитет од две
полиња:
прашалници (прашалник, влез).
 Картографично процесирање, често користена можност што ја
нуди ГИС, која овозможува преклопување, баферирање и сл. со помош
на повеќе ГИС слоеви за добивање на нов ГИС слој. Картогафичкото
процесирање може да се претстави како ентитет од две полиња:
картографичко процесирање (процесирање, влез).
 Мап алгебра
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Корисна функција која ја овозможува ГИС за правење на
пресметки во мапите. Мап алгебрата е во релација со влезот и може да
се претстави како ентитет од две полиња: мап алгебра (алгебра, влез)
 Математички и статистички пресметки
Математичките и статистичките пресметки се секогаш потребни
при стратешко планирање и може да се престават како ентитет од две
полиња: Математика – статистика (Пресметка, Влез)
ФАЗА 4 - ЛОГИЧКИ МОДЕЛ
U

Врз основа на сите ентитети од претходните фази, изграден е
логички модел и е преставен како Е-Р дијаграм, (слика 4).
Карактеристични се три релации: бизнис модел со цел, цел со излез и
излез со влез. За полесна примена на предложениот логички модел
креирана е релациска база на податоци со иста структура. Направена е
и Windows апликација поврзана со ова база на податоци, за едитирање
и прикажување на податоци во ентитетите на логичкиот модел.

Слика 4. Логички модел.
ФАЗА 5 - ФИЗИЧКИ МОДЕЛ
Физичкиот модел се создава врз основа на логичкиот модел. На
следниот блок дијаграм е претставен физичкиот модел, (слика 5).
U

43

ХОРИЗОНТИ

Креирањето и тестирањето на физичкиот модел се прави со постоечки
ГИС софтвер. Користен е ArcMap - ГИС софтвер од фирмата ESRI, и
ModelBuilder, графичка алатка за креирање на модели. За тестирање на
предложениот концепт на ГИС_ МСПРУС, избран е специфичен
бизнис модел: социо - економското влијание врз здравата исхрана за
РМ, а преку ГИС софтвер е создаден новиот ГИС модел. Овој бизнис
модел е избран од две причини: првата причина е да се прикаже
примената на предложениот концепт во економијата и технологијата на
здрава храна, а втората причина е што на Технолошко - техничкиот
факултет – Велес, постои база на
податоци креирана од сопственото
тековно истражување за социо економското влијание врз здравата
исхрана, и генерално за навиките во
исхраната и здравата храна. Од
просторни податоци користена е
карта и сателитска снимка на
Р.Македонија.
Предложениот
концепт
е
изграден врз основа на неколку
принципи. Првиот принцип е
моделот да биде колку
што
е
можно поедноставен,
наместо градење на комплексен
модел, кој нуди повеќе опции.
Слика 5. Физички модел.
Подобро е да се изградат два едноставни модела отколку еден
комплексен. Концептот, кој го предлагаме е многу поедноставен во
споредба со другите концепти како што се системите PPS и SDSS, кои
се комплексни, така што со нив потешко се управува, а можноста за
направена грешка е поголема. Вториот принцип е да се употребат
најлесно достапните податоци. Системите PPS и SDSS бараат многу
влезни податоци, кои некогаш за одредени решенија и не се потребни,
а нивното обезбедување е тешко поради големата временска
комплексност. Процесот на дигитализација на просторни податоци,
кои како влезни податоци се потребни, претставува обемен процес и
понекогаш бара многу време. Третиот принцип е избегнување на
градење на идеален модел, кој потполно би го опишал реалниот свет во
формален систем. Тоа не е можно! Колку повеќе се оди кон
идеализирање на реалниот свет во формален систем, толку системот
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станува покомплексен и погломазен. Предложениот концепт,
претставувањето на реалниот свет во формален систем го прави во
одредени делови, кои се значајни за планирањето, но не оди во
идеализирање.
ЗАКЛУЧОК
Концептот на моделирањето за стратешко планирање на развој на
урбаната средина, претставен во пет фази не дозволува импровизација
и правење на грешки. Тој ќе го подобри начинот на стратешкото
планирање со што на надлежните органи од општините, државата па и
на граѓаните, ќе им помогне брзо, ефикасно и прецизно да донесуваат
правилни и правовремени одлуки. Новиот ГИС модел добиен со ГИС
моделирање за стратешко планирање на развој на урбаната средина
може да влијае врз ефикасноста на општините, и генерално на
државата, во делот на урбанизмот, но и во сите други делови од
нивната надлежност. Направениот ГИС модел за стратешко планирање
на развој на урбаната средина со софтверска поддршка може да се
применува од теоретски и апликативен аспект, со што неговато
значење е уште поголемо.
Овој концепт практично е применет и тестиран како бизнис
модел за социо - економското влијание врз здравата исхрана во РМ.
Моделирањето е направено во постоечки софтвер, (од фирмата ESRI)
при што е создаден новиот ГИС модел.
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АПСТРАКТ
Прогнозата претставува научно предвидување на некои појави
кои се од големо значење за човековото општество. За правење на
прогноза постојат повеќе софтверски пакети помеѓу кои и
софтверскиот пакет PTV Vision VISUM. Со употреба на овој
софтверски пакет е направена прогноза на транспортната побарувачка
на град Охрид.
Цел на трудот е преку конкретен пример за град Охрид да се
прикажат можните начини за правење прогноза на транспортната
побарувачка со употреба на соодветен софтверски пакет. Ќе бидат
прикажани три начини на правење прогноза на транспортната
побарувачка, а чекорите за правење прогноза ќе бидат детално
објаснети и проселедени со слики со цел да се добие појасна претстава
за работата во софтверот.
Клучни зборови: побарувачка, прогноза, софтвер
ВОВЕД
Прогнозата отсекогаш претставувала голем предизвик како за
научниците кои вршат истражувања од областа на идните
предвидувања така и за останатите. Прогнозата на одредени појави
P

5
P

Стручен труд
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станува потреба која се јавува во сите пори на човековите дејности
(економија, сообраќај итн.). Најголема причина за тоа е што прогнозата
овозможува планирање. Планирањето на сообраќајот е специфичен
планерски процес со кој се утврдуваат потребните капацитети за
задоволување на потребите од превозот во иднина на некој планерски
простор.
За да се направи прогноза во софтверот PTV Vision VISUM,
претходно треба да се направи пресметка на транспортната
побарувачка. За да се стигне тој дел треба да се дефинира сообраќајната
мрежа на градот, да се изврши зонирање на градот и да се постават
конектори, а сето тоа се поставува и исцртува на внесена работна
позадина, приспособена според потребите. Најважен дел во постапката
за правење прогноза е креирање на моделот за побарувачка. Откако ќе
се креира моделот, се врши пресметка на транспортната побарувачка со
што ќе се добијат т.н. модалски големини, односно големини кои ги
пресметува самиот софтвер. Откако ќе се направи сето ова следи
процесот на правење прогноза.
Прогнозата може да се направи на повеќе начини. Во следниот
текст ќе бидат прикажани три начини на правење прогноза во
софтверскиот пакет PTV Vision VISUM, од кои ние во конкретниот
пример ќе го примениме првиот опишан начин на правење прогноза.
Прогнозата ќе ја направиме за 10 години, за токовите на патнички
автомобили. Важно да се напомене е дека при правењето на прогноза
се избира само еден начин.

ПРВ НАЧИН НА ПРАВЕЊЕ ПРОГНОЗА НА
ТРАНСПОРТНАТА ПОБАРУВАЧКА
Еден од начините за правење прогноза е кога за 10 години ќе го
земеме во предвид порастот на населението. Вршиме проценка на
порастот и тие податоци сега ги внесуваме во софтверот.
Внeсувањето на податоците за жителите во софтверот може се
прави на следниов начин:
 Во софтверот избираме List ื Zones бидејќи податоците за жители
ги пишуваме кај зоните. (Слика 1).
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Слика 1: Внесување податоци за зони
Се појавува табела која со помош на командата Copy list to
clipboard ја копираме и ја ставаме во Excel документ. Во Excel
документот ги внесуваме проценетите податоци за жителите за сите
зони. Одиме со претпоставка дека за 10 години бројот на жители ќе се
зголеми за 50 проценти. Откако ќе ги промениме вредностите за
жителите табелата ја враќаме назад во софтверот со помош на
командата Past content from clipboard.
На Слика 2 е прикажана местоположбата на командата Copy list
to clipboard, а на Слика 3 е прикажана табелата во Excel документ.

Слика 2: Местоположба на командата Copy list to clipboard
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Слика 3: Внесени проценети вредности за жители во Excel документ
Со помош на постапката за пресметка на транспортната
побарувачка ќе ја направиме прогнозата за транспортната побарувачка
на град Охрид, за 10 години, за токовите на патнички автомобили. Во
софтверот откако ќе се направи промената на податоците за жителите
треба да се изберат следниве команди: Calculate ื Procedures ื

Operations

ื

Execute.

прикажани на Слика 4.
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Слика 4: Прогнозирани вредности за патувања во град Охрид за 10
години
ВТОР НАЧИН НА ПРАВЕЊЕ ПРОГНОЗА НА
ТРАНСПОРТНАТА ПОБАРУВАЧКА
Вториот начин на правење прогноза е со внесување фактори на
пораст. Прогнозата на овој начин ја правиме со користење на следниве
команди:
 Од менито Overview во софтверот избираме Matrices ื All

matrices ื Zone matrices ื 1Cn1. Се појавува матрицата за
првата намена и ја избираме алатката Projection. На Слика 5 се
прикажани местоположбите на претходно споменатите
команди.
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Слика 5: Приказ на вториот начин на правење прогноза
 Се појавува паѓачко мени. Кај General parameters селектираме
да е активна командата Multiply with factor – пораст со фактор.
Избираме Projection is execute ื For the entire matrix – што
значи пресметките да се направат за целата матрица, (Слика 6);
 Се активира Parameters for reference type “entre matrix” factor
каде пишуваме 3, што значи дека за целата матрица дефинираме
фактор на пораст 3, (Слика 7);

Слика 6: Активирање на команди за прогноза
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Слика 7: Дефиниран фактор на пораст
 Кај Projection is execute може да се избере Singly constrained
production или Singly constrained attraction што значи да
зададеме фактори за продукција или атракција за секоја зона
посебно, (Слика 8), а може да се избере и Doubly constrained
(multi – procedure) што значи да се земат во предвид фактори и
за атракција и за продукција за секоја зона посебно. Тие
фактори се внесуваат во делот From parameters каде со
едноставно кликање кај содветната зона се внесува факторот.
(Слика 9).

Слика 8: Внесување фактори за продукција
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Слика 9: Внесување фактори за продукција и атракција
Откако ќе се внесат овие фактори се повторува постапката за
добивање прогнозирани вредности.
ТРЕТ НАЧИН НА ПРАВЕЊЕ ПРОГНОЗА НА ТРАНСПОРТНАТА
ПОБАРУВАЧКА
Третиот начин на правење прогноза на транспортната
побарувачка е со помош на формирање нова матрица. Во продолжение
на текстот ќе биде опишан овој начин на правење прогноза.
Во софтверот ги избираме следниве команди:
 Избираме Calculate ื Procedures ื Operations ื Create ื

Matrices ื Combination of matrices and vectors ื Ok. На овој
начин креираме нова матрица. (Слика 10);
 Сега ја селектираме новоформираната матрица и одиме на
Selection Matrix (Слика 11). Се појавува паѓачко мени кај кого
избираме Cn1 и кликаме Ok. (Слика 12);
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Слика 10: Креирање нова матрица

Слика 11: Местоположба на командата Selection Matrix

Слика 12: Селектирање матрица
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 Сега ги дефинираме параметрите на матрицата. Одиме
Parameters. Kaj паѓачкото мени избираме Create и сега овде кај
Matrix/Attribute/Constant ја повикуваме матрицата 1Cn1, а кај
Coefficient пишуваме 1.05. Кликаме Ок. (Слика 13);
 После направените чекори ја задаваме командата Execute.

Слика 13: Дефинирање на параметри кај ново дефинираната матрица
Со ова прикажавме уште еден начин на прогноза.
ДИСКУСИЈА ЗА НАЧИНИТЕ НА ПРОГНОЗА
Начинот на прогноза зависи од видот на патувања дали се локални
патувања, транзитен сообраќај или се извор-цел патувања.
За локалните патувања најсоодветен начин за правење на прогноза е со
четиристепениот модел, каде генерацијата на патувањата зависат од
бројот на жители, бројот на работни места, намената на земјиштето и
слично, односно првиот начин на прогноза.
Податоци за извор – цел на патување можат да се добијат со
автоматски бројачи или со кордонско броење, користејќи го методот на
запишување на регистерски таблици. Зоните се надворешни и нема
генерација на патување.
Прогнозата на транзитниот сообраќај се прави со вториот опишан
начин на прогноза со средните фактори на пораст.
При прогнозата за извор – цел патувањата мора да се обрне внимание,
при користење на третиот начин на прогноза, каде се додаваат
коефициенти.
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ЗАКЛУЧОК
Прогнозата на транспортната побарувачка всушност претставува
предвидување на обемот на сообраќај за некоја целна година.
Прогнозата на сообраќајот вклучува генерирање на патувања,
дистрибуција на патувања, препишување на сообраќајот и модална
распределба. Со употреба на софтверскиот пакет PTV Vision VISUM се
изврши генерирање и дистрибуција на патувањата и препишување на
сообраќајот и на добиените модалски големини се направи прогноза на
транспортната побарувачка. За разлика од рачните пресметки за
правење прогноза софтверските пресметки овозможуваат поголема
прецизност и точност во работата, но и можност излезните резултати да
бидат сликовите прикажани, со што имаме можност да ја видиме
целата сообраќајна мрежа на градот и прогнозираната транспортна
побарувачка за целната година. Чекор по чекор, успеавме да ги
прикажеме трите начини на правење прогноза со употреба на соодветен
софтверски пакет.
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АПСТРАКТ
Воведувањето на компјутерите во образовниот процес во Р.
Македонија е дел од фундаменталната транзиција од традиционалните
форми на учење во нови форми кои се фокусираат на квалитетни
техники на учење. Геогебра е интерактивна геометрија, алгебра,
анализа и примена, која е наменета за наставниците и учениците.
Главната цел на ова истражување е да се направи анализа на
применливоста и прифатеноста на Геогебрата од учениците и
наставниците во основните училишта. Метод: направено е
истражување со две групи на ученици од основно училиште за
совладување на конкретен материјал од алгебра и геометрија, кој на
едната група е објаснет на класичен начин, а на другата преку
Геогебрата. На крај, е направено тестирање на двете групи на ученици
и сумирани се резултатите. Од резултатите може да се даде
согледување дека со примена на Геогебрата се зголемува способноста
кај учениците во разбирање на содржините од математиката, се
подобрува нивното учење, се поттикнува размислувањето и се развива
креативноста.
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ВОВЕД
Геогебра е слободен математички софтвер кој е напишан во Java,
со што е достапен за повеќе платформи. Со развојот на софтвер за
визуелизација на математички проблеми, посебно со користење на
Геогебра која целосно е преведена на македонски јазик, совладувањето
на материјалот многу се олеснува, и го привлекува и задржува
вниманието на учениците. Геогебра е интерактивен динамичен
геометриски софтвер. Решавањето на задачите во Геогебрата се прави
преку конструкции кои можат да се направат на многу едноставен
начин со користење на: точки, вектори, отсечки, прави, сегменти,
полигони, неравенки, конусни пресеци, имплицитни полиноми и
функции. Геогебра има способност да користи променливи за броеви,
да наоѓа изводи, интеграли на функции, корен, екстреми и сл., како и
претпоставки и докажување на геометриски теореми.
УЧЕЊЕ СО ПОМОШ НА ГЕОГЕБРАТА
Во ова истражување учествуваа вкупно 124 ученици од седми
одделенија поделени во две групи, за задачи од Питагорова теорема и
квадрат на бином, (наставна програма за седмо одделение за
осмогодишно основно образование или наставна програма за осмо
одделение за деветогодишно основно образование). На учениците од
првата група (62 ученика), Питагорова теорема и квадрат на бином се
објаснети на класичен начин со користење на учебникот по
математика, а на учениците од втората група (62 ученика) се објаснети
со користење на Геогебра.
Во објаснувањето на Питагорова теорема и бином на квадрат
преку Геогебрата се прикажани геометриски конструкции и паралелно
на нив алгебарски прикази со вклучување на софтверски алатки за
изведување, со што е овозможена подобра визуелизација како една од
разликите на класичната настава. При тоа, создадените продукти на
Геогебрата, (за Питагорова теорема и за квадрат на бином) се
поставуваат на видео и Wiki страни, со што се овозможува учениците
да ги користат за време на учење на материјалот.
За Питагорова теорема со примена на Геогебра се користи
следниот концепт: се црта правоаголен триаголник, потоа се
исцртуваат квадрати на катетите и на хипотенузата, и на крај се
пресметува нивната плоштина, (слика 1). Од пресметаното се гледа
дека збирот на плоштините на квадратите на катетите е еднаков на
плоштината на квадратот на хипотенузата. Со ова се докажува
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Питагоровата теорема на впечатлив и едноставен начин. Значајно е да
се истакне интерактивноста при учење и повторување на материјалот, а
конкретно за Питагорова теорема, може со влечење на темињата A и B
да се менуваат вредностите на страните на триаголникот, а од
добиените резултати како и од визуелната претстава, да се донесува
заклучок за неа.
За квадрат на бином со примена на Геогебрата се користи
следниот концепт: се црта квадрат со странa a+b, поделен на два
помали квадрати и два помали правоаголници како на слика 2.
Плоштината на големиот квадрат P=(a+b)2 е еднаква на збирот од
плоштините на двата помали квадрати P 1 =a2, P 4 =b2 и плоштините на
правоаголниците
P 2 =ab, P 3 =ab, односно: P=P 1 +P 2 +P 3 +P 4

(a+b)2=а2+2ab+b2. Со ова се докажува квадрат на бином со помош на
геометрија, на лесен и визуелен начин. Со влечење на некоја од
означените точки се менуваат вредностите на страните a и b, а од
добиените резултати и од визуелната претстава се донесува заклучок
за квадрат на бином. Оваа интерактивност помага на учениците сами
да учествуваат во донесувањето на заклучоци.
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Слика 1. Питагорова теорема во Геогебра.
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Слика 2. Квадрат на бином во Геогебра.
ТЕСТИРАЊЕ И РЕЗУЛТАТИ
Двете групи од ученици се тестирани со исти задачи од
Питагоровата теорема и квадрат на бином, и тоа:
Задача 1: Да се пресмета должина на дијагоналата на правоаголник со
страни a = 3 cm и b = 4 cm. Колку ќе се зголеми должината на
дијагоналата ако страните на правоаголникот се зголемат двојно?
Задача 2: Да се пресмета должина на кракот на рамнокрак триаголник
со основа 12 cm и висина 8 cm.
Задача 3: Запиши го како полином во нормален вид изразот:
(a+2)2 +(a+8)2
Задача 4: Колку ќе се зголеми вредноста на квадрат на бином (a+b)2 ако
вредностите на a и b се зголемат двојно?
Задача 5: Со примена на формулата на квадрат на збир одреди: 552
Резултатите од тестирањето се прикажани во табелата 1 и на
графиконот на сликата 3. Од табелата 1 и сликата 3 се гледа дека
групата на ученици од група 2, кои учеле со помош на Геогебрата
поуспешно го совладале материјалот и постигнале подобри резултати.
Средниот успех на оваа група е 4,42 што е повисок просек во однос на
просекот од 3,89 на другата група на ученици од група 1 кои учеле на
класичен начин. Карактеристично е и тоа што е намален бројот на
ученици со доволен и недовлен успех, од 10 кои учеле на класичен
начин на само 2 ученика.
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Табела 1: Статистички резултати од тестирање
Ученици од група 1 класичен метод

Ученици од група 2 Геогебра

Број на
ученици

Процент

Број на
ученици

Процент

5

27

44%

37

60%

4

13

21%

16

26%

3

12

19%

7

11%

2

8

13%

2

3%

1

2

3%

0%

Оценка на тестот

Вкупно:

62

0
62

Среден успех:

3,89

4,42

Слика 3. Графикон на постигнат успех од тестирање.
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ЗАКЛУЧОК
Истражувањето покажува дека користењето на Геогебрата во
образовниот процес во основните училишта овозможува поголем
успех во совладувањето на материјалот од математиката.
Карактеристично е за делот од учениците за кои решавањето на
математички проблеми преставува голема тешкотија, со користењето
на Геогебрата се подобрува нивниот успех. Врз основа на
истражувањето, сметаме дека користењето на Геогебрата го подобрува
начинот на размислување при решавање и совладување на задачи од
геометрија и алгебра. Геогебрата како интерактивен софтвер
овозможува учениците при учење и повторување на материјалот сами
да менуваат параметри на лесен и едноставен начин, а од добиените
резултати да донесуваат правилни заклучоци. Задачите од Геогебрата
може да се постават на видео и Wiki страни, со што ќе бидат лесно
достапни за учениците.
ЛИТЕРАТУРА
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ПЕЛАГОНИЈА 7
FP

Живко Гацовски
Сашко Стојановски
Универзитет "Св. Климент Охридски" Битола,
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АПСТРАКТ
Испитуван е генетскиот потенцијал на својството принос на зрно
на шест сорти пченица со различно потекло: победа, емеше, супер
житарка, барбара, песна, алтана и можностите за нивно одгледување во
битолскиот дел на Пелагонија, во производната 2009/2010 и 2011/2012
година.
Од шесте испитувани сорти, највисок просечен принос за двете
производни години постигнаа сортите алтана (5243 kg/ha ) и емеше
(5108 kg/ha). Најнизок принос беше регистриран кај сортите супер
житарка (3400 kg/ha) и песна (3580 kg/ha). Генерално, ако се има
предвид дека сортите беа одгледувани во услови без наводнување, сите
покажаа висок принос на зрно, но врз основа на добиените резултати за
производство на пченица во овој регион може да се препорачаат
сортите алтана и емеше.
Сите шест сорти пченица одгледувани во услови без
наводнување, постигнаа висок принос на зрно и со успех можат да се
одгледуваат во битолскиот дел на Пелагонија.
Клучни зборови: пченица, генетски потенцијал, сорта, принос на
зрно.
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ВОВЕД
За постигнување висок и стабилен принос на зрно кај пченицата,
покрај примената на стандардна агротехника, еден од важните
предуслови претставува и изборот на соодветен генотип или сорта за
одреден регион, која најдобро ќе одговори на климатско-почвените
услови во регионот со цел максимално да се изрази генетскиот
потенцијал за принос на зрно на сортата.
Нашите испитувања беа насочени кон утврдување на генетскиот
потенцијал на приносот на зрно кај шест сорти мека пченица. Приносот
претставува комплексно квантитативно својство и е резултат на повеќе
својства како број на зрна во клас, маса на зрна и друго. Ова својство
покрај тоа во голема мера зависи од условите на одгледување и
влијанието на факторите на животната средина. Затоа се препорачува
тој да се оценува во текот на повеќе години, за да се согледа
вистинскиот потенцијал на сортата и нејзината стабилност во однос на
ова својство.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА
Испитувањата се вршени во производната 2009/2010 и 2010/2011
година во локалитети на с. Новаци на површини на индивидуални
земјоделски производители. Во опитот беа вклучени шест сорти
пченица со потекло од различни држави:
‐ победа, создадена во Институтот за поледелство и градинарство
- Нови Сад, Р. Србија .[3];
‐ емеше, создадена во Институтот за земјоделско испитување,
Унгарска академија на науките, Р.Унгарија.[5];
‐ супер житарка и барбара, создадени во Земјоделскиот институт
- Осиек, Р. Хрватска.[4];

‐ песна, создадена во Институтот за растително
производство, Садово, Р. Бугарија
‐ алтана, создадена во Земјоделскиот институт, Скопје, Р.
Македонија.
Сортата победа беше користена како стандард, за споредба со
останатите сорти.
Испитуваните сорти спаѓаат во групата на зимска мека пченица.
Опитите беа поставени и анализирани по методот на Фишеррандомизирани блокови или случаен блок систем во 4 повторувања, со
големина на опитните парцели од 500 m2. Резултатите се споредени со
стандардот, а отстапувањата од стандардот се дадени во % и kg/ha.
P
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По жетвата е утврден процентот на влажност на зрната и
приносот од секое повторување е рачно мерен во лабораторија на зрна
со 14% влажност.
Во двете години на испитување предкултура беше пченка за
силажа. Користена е стандардна агротехника за пченица, при што
агротехничките мерки беа спроведени по следниов редослед:
дискување на растителните остатоци на 15.09.2009 и 16.09.2010 година,
нивно заорување (на 15-20 cm) на 17.09.2009 и 19.09.2010 година,
ѓубрење (100 kg/ha N, 90 kg/ha P и 60 kg/ha K) на 22.09.2009 и
23.09.2010 година, длабоко орање (30-40 cm) на 24.09.2009 и 25.09.2010
година, дискување и сеидба на 10.10.2009 и 12.10.2010 година,
прихрана (80 kg/ha N) на 27.02.2010 и 29.02.2011 година, заштита од
плевели (за тесно лисни со Толурекс 2,8 l/ha и за широко лисни со
Логран 45 g/ha) на 05.04.2010 и 09.04.2011 година и фолијарно ѓубрење
(во фаза до второ коленце со Аксијал 0,8 l/ha) на 10.04.2010 и
12.04.2011 година. Жетвата беше извршена на 18.07.2010 и 20.07.2011
година.
ПОЧВЕНИ И КЛИМАТСКИ УСЛОВИ
а). Почвени услови
Според Филиповски (1971), почвените услови во битолскиот дел
на Пелагонија се хетерогени, односно застапени се најразлични
почвени типови и подтипови. Во локалитетот каде што се вршени
испитувањата, с. Новаци, почвениот тип е алувијален. Тој е
безкарбонатен со слабо кисела реакција (pH во KCl 6,05 и H 2 O 6,50),
што претставува погодна средина за развој на пченица. Хранливите
материи се анализирани според AL методот (Богдановиќ, 1966 - цитат
по Филиповски, 1971). Почвата е добро обезбедена со хумус (2,58) и
средно обезбедена со хранливи материи (P 2 O) 13,5 и (K 2 O) 19,40,
според методот на Тјуран и Конанова.[1]
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б). Климатски услови
Во табела 1 се дадени податоци за температурните услови во
битолскиот дел на Пелагонија, од кои може да се види дека тие даваат
можност да се одгледуваат сорти пченица со различна должина на
вегетациски период.
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Табела 1 Климатски услови
Година
Година
Месеци
Средна
Врнежи
Средна
Врнежи
месечна t
во mm
месечна t
во mm
на
2010/2011
на
2009/2010
воздухот
воздухот
во ˚C
во ˚C
2010/2011
2009/2010
IX
53, 1
17, 9
46, 3
16, 1
X
134, 0
11, 7
142, 0
7, 7
XI
70, 2
7, 6
65, 3
10, 6
XII
101, 1
6, 6
79, 2
3, 6
I
52, 4
2, 8
51, 2
0, 5
II
118, 2
4, 2
29, 7
5, 4
III
77, 3
7, 4
11, 7
6, 8
IV
55, 2
12, 0
14, 8
10, 9
V
82, 4
16, 9
82, 7
14, 6
VI
43, 2
20, 9
31, 9
19, 9
Вкупно
787, 1
554, 8
Според Јевтиќ (1986), во житните региони во Р. Србија каде што
врнежите изнесуваат околу 600 l/m2 во текот на вегетацијата, ако
коефициентот на искористување изнесува 70%, што значи 420 l/m2,
секоја година на површините од одредени стопанства се добиваат
приноси од 7000 kg/ha.[2]
Во табелата се дадени податоци за вкупното количество на
врнежи во текот на вегетацијата на пченицата од кои може да се види
дека врнежите во испитуваниот период ги задоволуваат потребите за
нормален развој и постигнување високи приноси од оваа култура. Во
првата година на испитување врнежите изнесуваат 787,1 mm, а додека
во втората година се пониски, 554,8 mm, што значи помалку за 232,3
mm. Ако се анализираат врнежите во двете години на испитување по
месеци во текот на вегетацијата, ќе се забележи дека најголеми разлики
има во февруари (2010 – 118, 2 mm и 2011 – 29, 7 mm, март (2010 – 77,
3 mm и 2011 – 11, 7 mm) и во април (2010 – 55, 2 mm и 2011 – 14, 8
mm).
Од аспект на обезбеденост на почвата со влага, треба да се земе
предвид и фактот дека површините на кои се вршеа испитувањата се
наоѓаат во непосредна близина на речното корито на реката Црна.
Поради тоа подпочвените води во овој дел се одржуваат постојано на
P
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високо ниво, што секако влијае врз надополнување на недостигот од
вода.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Табела 2 Принос на зрно на испитуваните сорти пченица
Бр.

Генотип

2009/102010/11

2009/10

2010/11

2009/10 2010/11

Просечен
број
растенија
на m2

Просечен
принос
(kg/ha)

Просечен
принос
(kg/ha)

Просечен
принос
(kg/ha)

Индекс
%

P

1

600

4742

4582

4662

100, 00

2

Победа
St.
Емеше

610

5166 **

5050 **

109, 57

3

Алтана

600

5336 **

5150 **
3500
3300

5108
**
5243
**
3580
3400

4150

4250

91, 16

4
5

Песна
620
3660
Супер
590
3500
житарка
6
Барбара
595
4350
LSD 0, 05 = 295 kg; LSD 0, 01 = 465 kg
R

R

R

112, 46
76, 79
72, 93

R

Во Табела 2, се дадени податоци за приносот на зрно од шесте
анализирани сорти пченица.
Сортата победа (St) која беше користена како стандард постигна
просечен принос од 4662 kg/ha.
Во споредба со стандардот, повисок принос постигнаа сортите
aлтана (5243 kg/ha) за 12,46% и eмеше (5108 kg/ha) за 9,57%,
Останатите сорти имаа понизок принос отколку победа, и тоа сортата
барбара со 4250 kg/ha, песна со 3580 kg/ha и супер житарка со 3400
kg/ha, реализираа 91,16%, 76,79% и 72,93% (редоследно) од приносот
на стандардот.
Во Графиконот 1 попрегледно се претставени податоците од
Табела 2, за остварениот просечен принос на зрно на испитувани сорти
пченица.
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Просечен принос на зрно во kg/ha
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

4662

5108 5243
3580 3400

4250

Барбара
Супер житарка
Песна
Алтана
Емеше

ПобедаЕмешеАлтанаПеснаСуперБарбара
St.
житарка

Победа St.

Графикон 1. Просечен принос на зрно на испитуваните сорти
пченица
Од добиените резултати може да се констатира дека сите
испитувани сорти имаат висок принос, посебно ако се има предвид
дека се одгледувани во услови без наводнување и со успех можат да се
одгледуваат во битолскиот дел на Пелагонија. Во споредба со
стандардот, повисок принос постигнаа сортите aлтана (5243 kg/ha) за
12,46% и eмеше (5108 kg/ha) за 9,57%.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на две годишните испитувањата на генетскиот
потенцијал на приносот на зрно (2009/2010 и 2010/2011), во битолскиот
дел на Пелагонија, на сортите пченица, кои спаѓаат во групата на
зимски сорти, можат да се извлечат следните заклучоци:
Од шесте испитувани сорти пченица, највисок принос се постигна
кај сортата алтана со просечен принос од 5243 kg/ha, потоа кај сортата
емеше со просечен принос од 5108 kg/ha, сортата победа која беше
земена за St, со просечен принос од 4662 kg/ha, сортата барбара со
просечен принос од 4250 kg/ha, сортата песна, со просечен принос од
3580 kg/ha и најнизок кај сортата супер житарка со просечен принос од
3400 kg/ha.
Испитуваните сорти пченица, одгледувани во услови без
наводнување, во битолскиот дел на Пелагонија, постигнаа висок
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принос на зрно и со успех можат да се одгледуваат во битолскиот дел
на Пелагонија и пошироко во Р. Македонија.
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ЦЕЛНИ ИНТЕРВЕНТИ “LIFESTYLE” ПРОГРАМИ
ЗА РЕДУЦИРАЊЕ НА КАРДИОМЕТАБОЛНИОТ
РИЗИК КАЈ ЛИЦА СО АБДОМИНАЛНА
ДЕБЕЛИНА 8
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Петре Прличков 41, Велес
Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола
Технолошко-технички факултет, Велес
vera.simovska@uklo.edu.mk
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АПСТРАКТ
Дебелината и кардиоваскуларните болести (КВБ) можат да се
вклучат во болести кои се резултат на нездравата исхрана и физичката
неактивност. Целта на нашите програми беше да се развие модел на
ефикасна интервенција насочена кон високо ризичните лица со
абдоминална акумулација на маст, зголемен ризик за КВБ и дијабетес
мелитус тип 2 (Т2ДМ). Според протоколот на работа беа следени сите
тестирани четири групи на променливи варијабли во програмата и беа
пресметани индексите. Анализирани беа 15 антропометриски, 13
функционални, 12 лабораториски и 2 ергогени варијабли со намера да
се одреди енергетскиот внес во согласност со нивото на физичката
активност. Резултатите од истражувањето потврдија сигнификантна
терапевтска ефикасност на препорачаните програми на физичка
активност во комбинација со соодветна диетотерапија препишана како
можност за терапија и превенција на дебелината поврзана со
зголемниот ризик за КВБ и Т2ДМ кај лица со абдоминална
дистрибуција на маст.
Клучни зборови: абдоминална дебелина, диетотерапија, физичка
активност, кардиоваскуларен ризик, дијабетес мелитус тип 2.

P

8
P

Стручен труд

73

ХОРИЗОНТИ

ВОВЕД
Кардиоваскуларните болести (КВБ) се национален приоритет во
здравството во Македонија. Примарната превенција поврзана со
здравјето и начинот на живот воглавном е еднаква за КВБ и Т2ДМ.
Дебелината е сериозен јавно здравствен проблем и сигнификантен
ризик фактор за развој на најчестите хронични болести (ХНБ) во
светот, како и кај нас. Абдоминалната дебелина е најзначаен независен
ризик фактор (РФ) за КВБ и Т2ДМ. Генерално, дебелината, КВБ и
Т2ДМ можат да бидат вклучени во болестите кои се резултат на
нездравата исхрана и физичката неактивност. Интервенциите сврзани
со начинот на живот се корисни особено кај лица од абдоминален тип
на дебелина со цел да се редуцира морбидитетот и морталитетот од
КВБ и Т2ДМ (1). Кардиометаболен ризик означува глобален ризик за
КВБ и дијабетес (Т2ДМ).
НАМЕРА
Намерата на нашите програми беше да се развие модел на
ефикасна интервенција насочена кон високо-ризични лица со
абдоминална дистрибуција на маст и придружни фактори на ризик
(ФР) за атеросклероза и метаболни компликации кај лица со зголемен
ризик за развој на КВБ и T2DM.
ЦЕЛИ
Во контролиран клинички експеримент кај група испитаници со
абдоминална дебелина, со присутни ризик фактори за атеросклероза,
КВБ и Т2ДМ, одбрани според однапред зададени критериуми
предложивме да се применат следните два типа на програми:
I–комбинирана тераписка програма составена од индивидуално
дозирана, програмирана физичка активност и умерени хипоенергетски
(редукциони) диети со низок атероген потенцијал и низок гликемичен
индекс (ГИ);
II–ниско масни, умерени хипоенергетски (редукциони) диети.
Цели на истражувањето се следните:
1. Да се испита влијанието на предложените превентивно-тераписки
програми врз основа на следење на интензитетот на динамиката и
правецот на промените на одредени антропометриски варијабли и
индекси за евалуација на степенот на дебелина и абдоминалната
дистрибуција на маст, функционалните варијабли за процена на
U

U
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кардиореспираторните способности и лабораториските варијабли–
индикатори на глико- регулацијата и метаболизмот на мастите;
2. Да се изврши процена на атерогениот ризик и ризикот за дијабетес
врз основа на утврдување на динамиката на промените на индексот
обем на половината/обем на колковите (WHR), индексот на
атеросклероза (LDLC/HDLC) и односот TC/HDLC, концентрацијата
на гликоза во плазмата (FPG), како и HbA1c, притоа проценувајќи ја
ефикасноста на предложените програми;
3. Да се предложи прогностички индекс со кој би се предвиделе
поволните ефекти на превентивните и терапевтски програми, избрани
врз основа на морфолошките и функционални карактеристики на
дебелите лица со абдоминална дистрибуција на маст и придружни ФР
за атеросклероза;
4. Да се предложи метод на програмирање на физичките активности врз
основа на општите биолошки претпоставки (пол, возраст, ниво на
аеробни способности), карактеристиките на хипокинезија и степенот на
дебелина, во согласност со предложената диетотераписка програма.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Во овој контролиран клинички експеримент се обработени
вкупно
82 испитаника од адултната популација, еднакво застапени
од двата пола. Одбрани според однапред зададени критериуми, 42 беа
дебели лица со абдоминална дистрибуција на маст (абдоминална
дебелина) и присутни некои ФР за атеросклероза и Т2ДМ кои го
зголемуваат кардиометаболниот ризикот за развој на КВБ и Т2ДМ (2).
Според видот на применетата тераписка програма, тие беа поделени во
две експериментални групи:
I–група FAD (н=20) која применила комбинирана тераписка програма
спроведена во две етапи, од кои првата е во времетраење од еден месец;
II-група D (н=22) која применила диетотераписка програма, исто така
во две етапи, меѓутоа како единствена тераписка постапка;
Групата К (н=40) претставувала контролна група на здрави
испитаници.
Според протоколот на работа и оригинално изготвениот здравствен
картон, кај сите испитаници во студијата се следени четири групи на
променливи варијабли и сметковно изведени индекси, како и
испитувања на демографските карактеристики.
Анализирани се: 15 антропометриски, 13 функционални, 12
лабораториски и 2 ергономски варијабли за предикција на базалната
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метаболна потрошувачка и енергетската потрошувачка според нивото
на физичката активност.
По изборот на адекватна тераписка програма, испитаниците се следени
во период од 47.1916.22 дена. Добиентите резултати во однос на
редукција на телесната тежина (гр/ден) се прикажани во иницијалната и
финалната фаза на истражувањето, но и по период од 30.056.27 дена.
За обработка на добиените податоци се применети дескриптивни и
следните аналитички статистички методи: Student-овиот t-test Pearson–
овиот X2 и Mann–Whitney тест ANOVA MANOVA дискриминативна
анализа ”step by step” и логистичкаta регресија во која регресиониот
коефициент е интерпретиран во термин на релативен ризик (“RR”).
Податоците од оваа студија се обработени со примена на софтерскиот
пакет SPSS на Kuopio универзитетот.
P

P

Експериментален модел:
Значајно повисоките тераписки ефекти на предложената комбинирана
програма се засноваат на синергистичкото дејствување на
индивидуално дозираната, програмирана физичка активност и
диетотерапијата применети кај дебелите лица со абдоминална
дистрибуција на маст (abdominal obesity) и со присутни атерогени ФР
во однос на ефектите на диетотерапијата, применета како единствена
тераписка постапка. За таа цел се предложени следните програми (3):
1. Диетотераписката програма во првата етапа на истражувањето е
изготвена така што има карактер на „привремена“ редукциона диета со
енергетска вредност од 1200 ккал/ден специфичен однос меѓу одделни
масни киселини (SFA, MUFA, PUFA) низок атероген потенцијал
(AHA, EAS) и витаминско-минерална суплементација.
Во втората етапа на истражувањето единствено беше зголемена
енергетската вредност на диетотерапијата за 200 ккал/ден. (Слика-1).
U
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Слика-1: Базични групи на прехранбени продукти во структурата на
дневните оброци во I-та и IIта фаза на диетотерапијата.
P

P

P

P

2. Програмата на физичките активности со индивидуален дозиран
интензитет на оптоварувањата кој изнесува >50%HRmax reserve (Heart
rate maximum reserve-HRmax reserve) во првата фаза и >60%HRmax
reserve во втората фаза е изготвен врз основа на иницијалното ниво на
аеробните способности (VO 2 max) на дебелите испитаници.
Метод на програмирање на физичките активности (Слика-2 ):
А) Основен критериум за распределување на испитаниците во
програмските групи со различно ниво на физички активности “PALs” е
во согласност со иницијалното ниво на аеробни спосбности (VO 2 max),
изразено во метаболни еквиваленти (METT).
Б) Изборот на видот на физичката активност е извршен во однос на
енергетската цена, изразена во METT, која е во согласност со
иницијалното ниво на аеробната способност на секој испитаник.
В) Нивото на интензитетот на оптоварувањата во соодветните групи
“PALs” изнесува 50% од иницијално остварените вредности на
VO 2 max.
Г) Предложениот метод се базира на класификацијата на аеробните
способности на СЗО (1974).
U

U

R

R

R

R

R

R

77

ХОРИЗОНТИ

Слика-2: Пирамида „Физичка активност за здравје“

Процена на ефикасноста на тераписките програми може да се изврши
врз основа на следење на динамиката на промените на одредени
показатели на состојбата на гликорегулацијата и метаболизмот на
липидите, како и на одредени антропометриски и функционални
показатели на кардиореспираторните способности на дебелите лица.
Критериум за процена на ефикасноста на програмираната физичка
активност претставува значајно поголемата редукција на испитуваните
атерогени ФР, ризикот за атеросклероза и Т2ДМ, поврзани со
абдоминалната дебелина. Нашиот предлог е да се формираат 4
програмски групи (PALs) при моделирање на тераписката програма
на физички активности, чија енергетска цена одговара на
индивидуалните можности на секој испитаник. Програмираните
физички активности да се применуваат 30 мин/5-6 пати неделно или 60
мин/3 пати во неделата.
Целта на избраните физички активности при моделирањето на оваа
програма е да се предизвикаат специфични биолошки промени
кои
се поврзани со зголемувањето на максималната кислородна
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потрошувачка (VO 2 max) кај лицата со абдоминална дебелина и
присутни ФР за атеросклероза и Т2ДМ.
Во исто време беше извршена процена на:
1) Морфолошкиот статус и структурните компоненти;
2) Функционалните способности на кардиореспираторниот систем;
3) Метаболизмот на липидите и гликорегулацијата
4) Индекси на атеросклероза и
5) Базалната метаболна потрошувачка и потрошувачката во тек на
физичките оптоварувања.
Во статистичката обработка се вклучени двете експериментални и
контролната група и испитувани во иницијалната и финалната фаза. Со
цел да се детерминираат динамичните промени на одредени варијабли
за време на примена на тераписките програми кои дејствуваат во
функција на времето, од иницијалната до финална фаза, извршена е
анализа притоа набљудувајќи ги промените во време.
Покрај овој временски закључок, анализиран е исто така и правецот на
промените во двете експериментални групи со што е утврден начинот
на однесувањето меѓу двете групи. Динамичните промени на сите
варијабли и индекси набљудувани во време, како и анализирани според
видот на применетата тераписка програма со тоа што се утврдени
интензитетот и правецот на промените, групирани се во три дела.
Со цел да се утврдат поволните ефекти на програмираната физичка
активност, извршена е анализа на начинот на однесување на групите
меѓусебно, за време на истражувањето, применувајќи ја статистичката
метода МАНОВА.
R

R

РЕЗУЛТАТИ
Статистички значајно поинензивни динамички промени се
утврдени на следните варијабли и индекси во групата ФАД
споредувајќи ја со групта Д (Графикон-1 и графикон-2):
Поголема редукција на телесната тежина во првата етапа и
севкупниот период на студијата;
Поголема редукција на вкупната телесна маст (%) чистата телесна
маса (LBM kg) и абдоминално акумулираното масно ткиво (WHR);
Намалување на базалната метаболна потрошувачка (BMR);
Намалување на атерогениот ризик (LDL-C/HDL–C и TC/HDL-C);
Зголемување на нивото на HDL-C за разлика од групата Д, во која
настанал значаен пад во однос на иницијалните вредности;
Зголемување на максималната потрошувачка на кислород (VO 2 maxml/kg/min) што изнесува 17,16% во однос на иницијалните вредности;
R

R
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за 14,83% во однос на
Зголемување на VO 2 max–ml/kg/min
очекуваната просечна вредност (OPV) така што по завршувањето на
истражувањето се остварени 101,18% од OPV на VO2maxml/kg/min.;
Намалување на бројот на испитаници со просечни аеробни
способности (VO 2 max-ml/kg/min) за 30% при што во финалната фаза
на истражувањето, 80% од испитаниците во групата ФАД имале
нормални и натпросечни вредности за аеробниот капацитет;
Значајно пониска финална просечна вредност на систолниот крвен
притисок во мирување имале испитаниците во групата ФАД, во
споредба со вредноста во групата Д;
-Сигнификантно пониска просечна вредност на концентрацијата на
гликоза во плазмата (FPG), како и на HbA1c.
R

R

R

R

Графикон-1.: Сигнификантни промени во нивото на VO 2 max и
“major” ФР за КВБ и Т2ДМ помеѓу групите ФАД (физичка активност и
диета) и групата Д (диета)
R
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Графикон-2.: Дескриптивни карактеристики на концентрацијата на
гликоза во плазмата (FPG), од иницијалната до финална фаза во
групите ФАД и Д (МАНОВА)

Прогностички индекс на терапискиот ефект:
Со примена на методите на логистичката регресија ние ги предвидовме
регресорите, односно можните варијабли (фактори) значајни за избор
на адекватна тераписка програма и постигнување успех во лекувањето
на абдоминалната дебелина и зголемениот ризик за појава на
атеросклероза, врз основа на 50 варијабли вклучени како регресори.
Првиот модел на логистичка регресија, прикажан во форма на следната
равенка во однос на вредоста на експонентот “B” го одредува
распределувањето на испитаниците во една од експерименталните
групи, формирани според видот на тераписката програма со цел да се
постигне максимален тераписки ефект.
U

ln “RR”=108,2588–1,7689 x DKN-B in+1,7087 x BMI in+0,3993 x Hb in –
2,9423 x VO 2 max–OPV–10,5402 x WHO in +0,0770 x 50% kcal/h
R

R

Како резултат е добиена предикција од 94.87%.
Вториот модел на логистичка регресија ја искажува суштината на
третманот, а тоа е дека групата испитаници кои се вклучени во
програмата на физичка активност го зголемуваат нивото на
протективната липопротеинска фракција HDL – C.
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ln “RR”=11.8347 - 10.545 x HDL-C fin.
Резултатите на истражувањето на ФР за КВБ, Т2ДМ и атеросклероза
укажуваат на значењето на откривање на овие варијабли со цел нивно
следење и одвојување на групите испитаници како ризични поради
можноста за развој на здравствени компликации и болести.

Добиените резултати беа компарирани со бројни податоци од
современта литература меѓу кои е наведена и мета анализата
извршена кај 700 научни студии спроведени во тек на изминатите
25 години и тоа во однос на испитувањето на ефектите на
нефармаколошките тераписки третмани на дебелината (4).
ЗАКЛУЧОК
Резултатите на истражувањето со кои е потврдена значајна
тераписка ефикасност на предложената програма на физички
активности во комбинација со соодветна диетотерапија ги прошируваат
можностите за терапија и превенција на:
1) дебелината поврзана со експресија на одредени атерогени ФР и
последичен развој на процесот на атеросклероза;
2) метаболните компликации здружени со инсулинската резистенција
кои го зголемуваат кардиометаболниот ризик за појава на Т2ДМ и КВБ
кај лица со зголемена абдоминална дистрибуција на маст.
Како одговор на дадените цели за идни истражувања на ова поле,
предложени од СЗО, резултатите на нашите програми имаат пошироко
интернационално значење.
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АПСТРАКТ
Бројните научни истражувања во светот и кај нас покажуваат дека
определбата младите да уживаат во пушењето се појавува како
резултат на желбата да се добие посебен статус во средината. Цел.
Истражувањето има за цел да ја прикаже поврзаноста меѓу
популацијата млади пушачи/непушачи и социјалната средина во
Битола. Методи. Употребен е индиректен метод со структурирано
анкетно истрaжување кај 100 ученици и студенти во Битола, по случаен
избор и здравствено статистички методи на работа со примeна на:
2релативни броеви, студентов т - тест на пропорции, X тест, линеарен
тренд. Резултати и дискусија. Поголем процент од испитаниците се од
машки пол 32 или 55,2%, на возраст од 16-18 год. (25 или 43,2%) и не
размислуваат да се откажат од пушењето (43%). Висок е процентот
(56%) на родители кои пушат во семејството. Заклучок. Пушењето кај
младите во Битола претставува значаен социо-медицински проблем.
Тие треба да се едуцираат за штетните последици коишто настануваат
од пушењето цигари.
Клучни зборови: пушење, пушачи/непушачи, образование,
превенција, здравствени проблеми.
P

P
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Изворен научен труд
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ВОВЕД
Денес, се проценува дека пушењето претставува едно од
најфреквентните состојби што го афектираат здравјето, со голем број
последици по здравјето и животот на човекот. И покрај сите
информации и сознаниja за штетното дејство на пушењето по здравјето,
луѓето (особено младите) сами избираат да уживаат во чадот од
цигарите настојувајќи пушењето да постане општо прифатена норма на
однесување. Резултатите од голем број научни истаржувања во светот и
кај нас покажуваат дека определбата да се практикува пушењето се
појавува како резултат на потенцирање на желбата за добивање на
посебен статус во средината, еманципираност (кај жените пушачи), или
докажување на маженственоста (кај машки пушачи). Во медицинските
научни кругови пушењето се сврстува во групата болести на зависност
и е причина за многу заболувања.
ОСНОВНИ ПОИМИ, ДЕФИНИРАЊЕ НА ПУШЕЊЕТО И
ТУТУНОТ
Пушењето по дефиниција претставува вдишување чад, најчесто
од запалено тутунско лисје во цигарета, цигара, луле и други тутунски
производи. Пасивно пушење е изложување на чадот од тутун или на
хемикалиите во чадот од тутунот кај лица кои не пушат. (1) Во
литература може да се сретнат повеќе видови зависност од пушењето и
тоа: физичка, психолошка, потоа никотиноманија, табакизам,
апстиненцијален синдром, никотинизам итн. (2) Тутунски производи се
производи направени од листови на тутун кои се преработуваат и се
користат за пушење, жвакање и шмркање (цигарета, цигара, наргиле,
џоинт, пура). Никотин е алкалоид кој се наоѓа во тутунот, а кој во мали
количини дејствува stimulativno, а во поголеми дејствува
паралитички на мозокот. (3)
ЕТИОЛОГИЈА И ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА ПУШЕЊЕТО
Пушењето според етиологијата претставува мултифакторијална
и мултидимензионална појава при што значајна улога имаат: разни
културни белези, лошите социо-економски услови на живот
(невработеност, низок степен на образование, ниски материјални
приходи во семејството), социјалната изолација, несоодветните
средства за промоција и воспитување, проблеми со самата личност и
карактерните особености на личноста (ниски интелектуални
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капацитети, вродена хендикепираност, интровертна личност итн.),
присутни семејни проблеми и др.). Од епидемиолошки аспект, за
пушењето се одговорни повеќе фактори: причинителот, векторот и
домаќинот и затоа е потребен мултидисциплинарниот пристап за
решавање на овој прблем.
СОЦИО-ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ НА ПУШЕЊЕТО
Социопатија претставува појава што се карактеризира со
поединечни или групни асоцијални однесувања на определена група, во
дел од општеството. (4) Овие појави кај пушењето не се така јасно
изразени, бидејќи пушачите не бараат припадност кон група, како што
е тоа случај кај уживателите на дроги или кај алкохолизмот.
Здравствените последици предизвикани од пушење најчесто се јавуваат
после 15 години активно пушење. (1) Најчести заболувања се
сретнуваат на: кардиоваскуларниот систем, респираторниот систем,
нервниот систем, стареењето на кожата, промени на плодот при
пушењето за време на бременост итн. Се проценува дека до 2020 год.,
пушењето ќе биде една од водечките три причини за умирање кај
возрасните. (1) Најчести причини за смрт во Р. Македонија поврзани со
пушењето се: хроничен бронхитис, астма, опструктивни белодробни
заболувања, хипертензиите, артериосклерозата, болестите на срцето и
малигните заболувања. Некои автори проценуваат дека најмалку еден
од четворица пушачи умира по 20 годишно пушење, или најмалку еден
од двајца пушачи умира после 40 год. активно пушење.
ЦЕЛИ
Целта на ова истражување е да анализира група испитаници
пушачи/непушачи и социјалната средина во Битола, со потврдување
или исклучување на 3 вида поставени цели: научна – со која се
прикажуваат социоекономските аспекти на пушењето кај популацијата
во Битола, апликативна – спроведеното истражување во Битола треба
да биде во функција на инплементирањето и контрола на мерките
против пушењето на ниво на локална самоуправа и спроведување на
континуирани мерки за превенција од пушењето и здравственовоспитна едукација на пушачите, како и да се направи компаративна
анализа со други резултати, како од домашната, така и од странската
литература, за да се дојде до реализирање на целите на трудот.
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МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Од методите е употребен индиректен метод со структурирано
анкетно истражување, како и анализа на податоците од анкетното
истражување со употреба на статистички методи на работа (релативни
2броеви, студентова т- таблица на пропорции, X тест, линеарен тренд).
Анкетирањето е извршено кај 100 ученици и студенти на возраст под
15-24 години, спроведено во месеците март, април, мај 2012 година.
Испитаниците во примерокот беа поделени во 3 групи: испитаници кои
пушат – пушачи, испитаници кои не пушат – непушачи, испитаници
кои повремено пушат цигари.
Кај овие групи, во анкетниот прашалник кој содржи 18 прашања
се опфатени модалитетите за половата и возрасна структура, нивото на
образование на родителите, застапеност на пушењето во семејството,
ставовите на младите за законската регулатива во врска со пушењето,
начинот на користењето на слободното време, нивниот став за
престанување со пушењето, ставот во однос на постоењето здравствен
проблем поврзан со пушењето. Во ова истражување ќе бидат
анализирани некои делови од одговорите на одделните прашања во
прашалникот.
P

P

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Резултатите од анализата на анкетното истражување го покажаа
следново:
Таб. бр.1. Структура на испитаници според возраст и пол
Вкупно

Пол
Возраст
до 15 г.
од 16 -18 г.
од 19 - 21 г.
од 22 - 24 г.
Вкупно

Момчиња
бр.
%
8
14,8
10
18,5
24
44,4
12
22,3
54
100,0

Девојчиња
бр.
%
5
10,8
14
30,5
18
39,2
9
19,5
46
100,00

бр.
13
24
42
21
100

%
13,0
24,0
42,0
21,0
100,0

Табелата покажува дека повеќе од испитаници се од машки пол
(54%), додека девојчињата се застапени со 46%. Најчеста возраст кај
момчињата е 19-21 год. (44,4%), а исто така и кај девојчињата (39,2%).
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Структурата на испитаниците е различна, млада популација училишни
деца и младина до 18 год. (37%) и студентска младина до 24 год. (63%).

Dijagram br 1. Дистрибуција на млади пушачи/непушачи
Од овој дијаграм се гледа дека од вкупно 100 испитаници,
доминираат пушачите 58%, наспроти 42% непушачи. Повеќе од
испитаниците се од машки пол 32 или 55,2%, додека девојчињата се
изјасниле дека пушат околу 26 или 44,8%. Од вкупниот број непушачи,
42% од испитаници се девочињата 47,6%. Разликата помеѓу
пропорциите на пушењето во двете групи не е сигнификантна и не
произлегува поради разликите во полот (t = 1,04, p > 0,05).
Од вкупно испитаници 58, кои се изјасниле дека пушат,
загрижувачки е податокот што во најголем процент 32 или 55,1%
потврдиле дека редовно пушат, а ако се додаде и процентот на оние кои
се изјасниле дека повремено пушат 39,6%, тогаш инциденцата и
преваленцата на бројот на млади пушачи во Битола може да се каже
дека е доста голем.
Таб. бр. 2. Застапеност на пушењето во семејството
ДА
Број
56

НЕ
%
56

Број
44

Вкупно
%
44

Број
100

%
100,0

Родителите имаат големо влијание во донесувањето одлука дали
16%
нивните деца
5% ќе пушат преку својот личен пример. Постојат примери
во колку двајцата родители пушат, веројатноста нивните деца да
постанат пушачи е доста голема. Големиот процент на родители кои
пушат во нашето истражување (56%), го објаснува повисокиот процент
на пушачи наспроти непушачи (58%:42%).
Резултатите од истражувањето во табела 3, покажаа дека и кај
пушачите (54,2%), и кај непушачите (53,8%), во најголем процент е
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застапеноста на образованието на таткото со средното образование. Не

постои асоцијацијата помеѓу степенот на образование на таткото
и пушењето (X2 = 7,815, р > 0,05).
P

P

Таб. бр. 3. Структура на испитаниците пушачи/непушачи според
образование на таткото
Образование
на таткото

Пушачи

Без образование
Основно
Средно
Вишо или високо
Вкупно

Број
4
6
26
22
58

%
8,3
12,5
54,2
25,0
100,0

Непушачи
Број
0
5
21
16
42

%
0,0
9,6
53,8
36,6
100,0

Вкупно
Број
4
11
47
38
100

%
4,0
11,0
47,0
38,0
100,0

Кај пушачите најзастапено образование на мајката (таб. 4) е
средното образование 55,2%, додека кај непушачите вишото или
високото образование 38,0%. Образовната структура на родителите,
посебно на мајката има големо влијание во воспитувањето на децата и
мотивацијата за одбегнување на пушењето или побрз престанок кај
оние кои веќе пробале цигара или се веќе постојани пушачи. Постои

асоцијацијата помеѓу степенот на образование на мајката и
пушењето (Х2 = 9,299, p < 0,05).
P

P

Таб. бр. 4. Структура на испитаниците пушачи/непушачи според
образование на мајката
Образование
на мајката
Без образование
Основно
Средно
Вишо или високо
Вкупно

Пушачи
Број
%
7
12,0
5
8,7
32
55,2
14
24,1
58
100,0

Непушачи
Број
%
2
4,9
10
23,8
14
33,3
16
38,0
42
100,0

Вкупно
Број
%
9
9,0
15
15,0
46
46,0
30
30,0
100
100,0

На прашањето за вработеноста на родителите, резултатите од
истражувањето покажаа најголем процент на вработеност кај двајцата
родители и кај децата пушачи (46,7%) и кај децата непушачи.
Карактеристичен е податокот дека 10% од испитаниците дале податок
дека ниту еден од родителите не работи. Потребно е во иднина
истражувањата да се усмерат во правец на анализа на материјалните
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приходи во семејството и пушењето, односно на кој начин пушачите се
снабдуваат со цигари, во ситуации кога родителите не работат.
Резултатите од анализата на податоците покажаа дека според
користењето на слободното време младите најмногу време посветуваат
на одморот (48%), потоа во вршење на други активности (23%), во
спортување 19%, додека во читање на книги, најмалку (само10%).

16%

Таб. бр. 5 Првата запалена цигара според возрасната структура
до 15 год.
Бр.
%
8
13,7

Возраст
16-18 год.
19-21 год.
Бр.
%
Бр.
%
20
34,5
18
31,1

Вкупно
22-24 год.
Бр.
%
12
20,7

Бр.
58

%
100,0

Од оваа табела се гледа дека најмногу пушачи во Битола
започнале да пушат од својата 16-та до 18-та година, тој процент
изнесува 34,5%. Но, карактеристичен е податокот за застапеност на
младите кои ја запалиле првата цигара на возраст под 15 год. (13,7%).
Најголемиот дел од испитаниците на прашањето за бројот на
испушени цигари одговорија дека најчесто дневно пушат од 11-20
цигари 41,2%, но загрижувачки е податокот дека од 58 испитаници 12
или 20,8% пушат повеќе од една кутија дневно.

Дијаграм 2. Линеарен тренд за активното пушење според возраст
Резултатите од линеарниот тренд покажуваат позитивна асоцијација,
односно со зголемување на возраста, се зголемува бројот на активни
пушачи.
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Таб. бр. 6. Структура на испитаници според број на испушени
цигари
< 5 год.
Бр.
%
6
10,4

Број на испушени цигари
6-10 год.
11-20 год.
Бр.
%
Бр.
%
16
27,6
24
41,2

Вкупно
>20 год.
Бр.
%
12
20,8

Бр.
58

%
100,0

Позитивно е размислувањето на поголемиот процент испитаници
(81,0%) кои потврдно одговорија на прашањето ,,Дали го почитувате
Законот за пушењето во Р. Македонија”? Многу мал процент (5%)
одговориле дека не го почитуваат.

Дијаграм бр 3. Структура на испитаници кои го почитуваат
законот за пушење
Девојчињата на прашањето ,,Дали би пушеле цигари за време на
бременост и доење” дури 12% одговорија дека не веруваат за штетното
дејство на цигарите врз плодот и затоа нема да престанат со пушењето.
Од вкупно 58 испитаници-пушачи 37% одговорија дека имаат
намера да се откажат од пушењето што претставува позитивен
показател, но загрижува податокот дека 43% не размислуваат за
откажување од пушење, а 20% немаат одговор.
На прашањето ,,дали пушењето е штетно по здравјето”, од вкупно
100 испитаници, висок процент 87% одговориле потврдно, 4%
одговориле со не, додека 9% не знаат.
Пушачите - испитаници на прашањето ,,Зошто пушат цигари”?,
35% одговорија дека пушат за докажување пред спротивниот пол, од
навика 19%, а 21% испитаници одговорија дека пушат поради
проблеми во семејството, 12% поради други причини, додека 13%
поради проблеми во социјалната средина.
Од вкупно 100 испитаници, најголем процент 79,9% се изјасниле
дека пушењето не било причина за некој конкретен здравствен
проблем, додека 20,1% одговорија дека имале некој здравствен
проблем поврзан со пушењето (најчесто се споменуваат отежнатото
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дишење, зачестената кашлица, бронхитис, воспалението на слузницата
на устата, носот и очите и др.).
Ако се пресмета колку чини пушењето за оние кои се страсни
пушачи (пушење по две кутии поскапи цигари дневно, за 50 години
пушачки стаж), ќе се утврди дека тоа е скоро еден изгубен стан.
ЗАКЛУЧОК
Денес, покрај спроведувањето на успешни акциони програми
против пушењето, тоа е во постојан пораст, особено кај младата
популација.
Резултатите од истражувањето упатуваат на следниот заклучок:
- машките испитаници во поголем број пушат цигари во
споредба со женските испитаници (55,2:44,8%);
- најголем број на испитаници се на возраст од 16-18 години
(43,2%);
- повеќето испитаници слободното време го искористуваат за
одмор (48%), потоа за други активности 23% (излегување по кафулиња,
сурфање на интернет, феисбук и др.), при што тие имаат се повеќе
можности да се приближат до пороците, наместо да го искористуваат
своето слоободно време во читање книги, спортување, прошетки во
природа итн. Позитивен показател е тоа што Законот за пушењето го
почитуваат поголемиот процент (81%) од испитаниците–пушачите.
Потрошувачката на материјални средства за купување цигари е доста
голема. Загрижува податокот дека млади девојки пушењето не го
сметаат за ризик фактор за време на бременост и доење и затоа нема да
престанат да пушат кога ќе се случи тоа. Голем процент од младите
(43%) не сакаат да се откажат од пушењето.
Бројни истражувања во Европа и светот ја покажуваат
застапеноста на младите пушачи и ризикот од последиците поврзани со
пушењето. Според едно истражување во Англија (2008), една третина
од учениците (32%), се обиделе да пушат цигари еднаш неделно,
додека 6% се редовни пушачи. Девојчињата се позастапени пушачи
(11%) одошто момчињата (8%). Околу 2/3 (69%) од луѓето на возраст
преку 16 год. во Англија во 2008/2009 пушат во нивните домови,
додека 81% пушат на јавни места. Околу 83.900 смртни случаи (18% од
сите смртни случаи на возраст преку 35 год. во Англија во 2008 год.) се
проценува дека било причина пушењето. Според Национално
истражување за намалување на стапката на пушење кај младите во
Америка, се забележува зголемување на ризикот од заболувања
поврзани со пушењето, во колку се пуши по една или повеќе цигари
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дневно, со зголемување од 68,8% во 1998 год., на 81,8% во 2009 год. (5,
6)
Мерките за спречување и сузбивање на пушењето се однесуваат
на примена на: каузални мерки, симптоматски мерки, промотивни
мерки, спречување на последиците и компликациите од пушењето.
Посебни програми се неопходни за престанокот со пушењето
(психотерапевтски, терапевтски третмани, индивидуални или групни
советувања кај психолог или примена на разни техники за откажување).
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