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Циљ предмета
Циљ предмета јесте упознавање студената са појмом капацитета и протоком у
саобраћају, односом капацитета и потражње у ваздушном саобраћају; стицање знања
о моделима повећања капацитета у ваздушном саобраћају, ваздушним саобраћајним
токовима, статичким подацима о ваздушном саобраћају у земљи и Европи, прогнози
саобраћаја, организацији система АТФЦМ-а, симулационим програмима у планирање и
и управљање системом ваздушног саобраћаја идр.
Исход предмета
Исход предмета јесу усвојена теоријска знања и оспособљеност студента за
разумевање процеса управљања капацитетом и протоком ваздушног саобраћаја; за
праћење и примену статистичких података о ваздушном саобраћају, коришћење
симулационих програма, да познаје организацију система АТФЦМ-а, система за
обраду података из плана лета – ИФПС идр.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у предмет; Појам капацитета и протока у саобраћају; Однос понуде (капацитета)
и потражње у ваздушном саобраћају; Појаве кашњења саобраћаја; Капацитет система
ваздушног саобраћаја и модели повећања капацитета; Увод у управљање протоком
ваздушног саобраћаја; Ваздушни саобраћајни токови; Статистички подаци о
ваздушном саобраћају у Европи и Републици Србији; Прогнозе саобраћаја;
Организација система АТФЦМ-а; Систем за обраду података из плана лета – ИФПС;
Европске развојне стратегије и пројекти АТФЦМ-а; Увођење симулационих програма у
планирање и управљање системом ваздушног саобраћаја: СААМ, РамсПлус и Матлаб;
Моделирање саобраћајног процеса у систему ваздушног простора коришћењем
симулационих програма.
Практична настава:
Вежбе прате теме које се обрађују на предавањима, коришћење симулационих
програма, интерактивне радионице, студије случаја, индивидуалне презентације.
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Број часова активне наставе Остали
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Други облици
наставе:

Студијски истраживачки
рад:

Методе извођења наставе Мултимедијална предавања, вежбе прате теме које се
обрађују на предавањима, дискусије, интерактивни метод, анализа студије случаја,
презентација семинарских радова.

http://megatrend.edu.rs/student/wp-content/uploads/2019/07/Petrovic_srp.-1.pdf


Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 15 писмени испит
практична настава 15 усмени испт 30
колоквијум-и 30 ..........
израда и презентација
семинарских радова
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