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Циљ предмета
Стицање знања из области тражње за услугама унутар аеродромског система:
оспособити се за анализу процеса у појединим деловима ареродромског подсистема и
местима опслуге путника и њиховог пртљага; стицање знања из области моделовања
процеса опслуживања путника, пртљага и ваздухоплова на платформи; стацање
знања за потребе изучавања капацитета појединих делова путничког термиала уз
поштовање и имплементацију унапред задатих параметара квалитета услуге.
Исход предмета
Студент ће бити оспособљен да самостално и/или тимски: прикупља, анализира и
употребљава податке из области потражње за аеродромским услугама (меродавна
тражња);организује и води послове опслуживања путника, пртљага и ваздухоплова;
имплентира и прати квалитет услуга на местима опслуживања; израчунава капацитет
појединих делова подсистема на процесним основама; учествује у развоју генералног
решења аеродрома („мастер плана“); да активно комуницира са сродним и другим
струкама и руководи тимовима на проблематици будућег развоја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
1. Земаљски део аеродромског система и пристанишни комплекс (делови и
функције земаљског дела аеродромског система, пристанишни комплекс,
основни типови конфигурације пристанишног комплекса)
2. Пристанишна платформа аеродрома
2.1 Елементи платформе: позиције за паркирање авиона, рулне/возне стазе на
платформи, сервисне саобраћајнице, паркинг простори за возила и опрему
2.2 Димензионирање пристанишне платформе
2.3 Обележавање пристанишне платформе и првила понашања у саобраћају
на платформи
2.4 Модел капацитета пристанишне платформе аеродрома
3. Подсистем путничког терминала аеродрома ( Терминал Буилдинг
Субсyстем)
3.1 Контакт зона „терминал-платформа“
3.2 Контакт зона „терминал- копнени транспорт“
3.3 Структура подсистема путничког терминала
4. Анализа процеса опслуживања путника и пртљага у путничком
терминалу
4.1 Подсистем „одлазак“
4.2 Подсистем „долазак“
4.3 Трансфер, транзит
5. Идентификација, опис и технолошке карактеристике опслужних места у
појединим подсистемима терминала
6. Развој модела за праћење процеса опслуживања путника и пртљага
(аналитички, симулациони, флуидна апроксимација-графички модели)
6.1 Сценариј блока улазних података
6.2 Праћење процеса
6.3 Интерпретација резултата и њихова валидација

7. Капацитет појединих подсистема терминала
7.1 Динамички („проћи кроз“)
7.2 Статички („бити у“)
8. Појам квалитета услуге
8.1 Нивои квалитета услуге у појединим деловима подсистема путничког
терминала
8.2 Инжењерска имплементација квалитета услуге задатог нивоа
9. Технолошко димензионирање појединих опслужних блокова
9.1 Анализа тражње за услугама, вршна оптерећења и меродавно оптерећењеосновни улазни податак
9.1 Потребне површине и средства
9.2 Слагање појединих блокова у целину
9.3 Идентификација „профитних“ и „непрофитних“ површина путничког
терминала аеродрома
10. Елементи Мастер Плана аеродрома-сагледавање развоја аеродромског
система у будућности
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Методе извођења наставе Мултимедијална предавања, вежбе прате теме које се
обрађују на предавањима, дискусије, интерактивни метод, анализа студије случаја,
презентација семинарских радова.
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