ИСПИТНИ ПРАШАЊА
СТИ 704 УРБАНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ
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Кои се основните предуслови кои овозможиле создавање на првите градови?
Како индустриската револуција влијаеле врз градовите и нивните транспортни системи?
Видови на пешачење од аспект на транспортно планирање.
Причини за подршка на пешачењето.
Причини за внимателност во однос на пешачењето како вид на транспорт
Линеарен капацитет на пешачки објекти
Начини на употреба на велосипедот како превозно средство
Причини за подршка на велосипедот како вид на транспорт во градот
Причини за внимателност во однос на велосипедот како вид на транспорт
Интегрирање на велосипедот со ЈГПП ‐ интегрирано патување
Видови на сообраќајни површини наменети за движење на велосипеди
Системи за изнајмување на велосипеди
Пристап кон планирање на велосипедскиот сообраќај
Дефиниција за моторцикл и скутер
Видови на моторцикли и скутери
Причини за подршка на моторцикли и скутери како вид на транспорт во градот
Причини за внимателност во однос на моторцикли и скутери како вид на транспорт
Употреба на простор од моторцикли и скутери
Автомобилот како специфичен социјален феномен
Влијание на автомобилите врз градовите и економијата
Класификација на градските сообраќајници според нашиот Правилник
Причини за подршка на автомобилот како вид на транспорт во градот
Причини за внимателност во однос на автомобилот како вид на транспорт
Што се подразбира под „менаџмент на побарувачка за превоз“? Набројте барем неколку мерки
во рамките на овој термин.
Што се подразбира под „менаџмент на транспортните системи“? Набројте барем неколку мерки
во рамките на овој термин
Што се подразбира под „интелегентни транспортни системи“? Набројте барем неколку мерки во
рамките на овој термин
Патарини, еко такси како мерка за влијание врз употребата на автомобилот.
Дефиниција за алтернативен јавен превоз на патници ‐ паратранзит
Видови на паратранзит
Причини за подршка на паратранзит како вид на транспорт во градот
Причини за внимателност во однос на паратранзитот како вид на транспорт
Превоз на патници на повик ‐ начин на функционирање
Паратранзит во земјите во развој
Видови на патувања со такси
Начини на употреба на такси превозот
Поделба на такси превозот според сопственост
Причини за подршка на такси превозот како вид на транспорт во градот
Причини за внимателност во однос на такси превозот како вид на транспорт

II КОЛОКВИУМ
39. Основни карактеристики на автобускиот ЈГП?
40. Видови на погон на автобуски ЈГП.
41. Видови на возила во автобуски ЈГП според тип на каросерија
42. Геометрија на траси на автобуски ЈГП
43. Типови на приоритетен третман на автобуски ЈГП
44. Како може да се обезбеди автобуска лента и кои се проблемите за нејзино обезбедување?
45. Приоритетен третман на автобуски систем на сигнализирани раскрсници.
46. Критериуми за проектирање на автобуски стојалишта
47. Микролокација на автобуски стојалишта
48. Концепт на брз автобуски превоз
49. Причини за подршка на брз автобуски превоз
50. Причини за внимателност при воведување на брз автобуски превоз
51. Стојалишта на брз автобуски превоз ‐ намалување на време на стоење
52. Поставување и видови на траси на брз автобуски превоз
53. Возила како елемент на брз автобуски превоз
54. Системи на бочно воден брз автобус
55. Примена на напредни технологии кај автобуски и брзи автобуски системи
56. Капацитет на брз автобуски систем
57. Основни карактеристики на шински системи на ЈГП
58. Основни видови на шински видови на превоз ‐ набројте накусо карактеристики на секој од нив
59. Класификација на шински возила според погон
60. Уредување на осовините кај шински возила на ЈГП
61. Геометриски елементи на траси на шински возила на ЈГП
62. Видови на траси кај шински видови на ЈГП ‐ кои видови на ЈГП се вообичаени на кои траси?
63. Видови на тунели и техника на копање кај метро системите
64. Видови на платформи кај метро станици ‐ како типот на платформата зависи од бројот на патници
кој се опслужува?
65. Причини за подршка на брзиот трамвај
66. Причини за внимателност при проектирање на брз трамвај
67. Причини за подршка на метро системите
68. Причини за внимателност при проектирање на метро систем
69. Видови капитални трошоци за изградба на метро систем
70. Дефиниција за автоматски водени системи на ЈГП
71. Видови на автоматски водени системи на ЈГП
72. Примена на автоматски водени системи на ЈГП за превоз во бизнис и административни центри
73. Превоз со автоматски водени системи на ЈГП во рамки на приватни инвестиции и институции
74. Причини за подршка на автоматски водени системи на ЈГП
75. Кои се проблемите со концептот на персонален автоматски ЈГП?
76. Траси кај автоматски водени системи на ЈГП
77. Станици кај автоматски водени системи на ЈГП
78. Возни редови и капацитет кај автоматски водени системи на ЈГП
79. Општествени групи во градот и нивните потреби за превоз
80. Критериуми за избор на вид на превоз од индивидулана гледна точка
81. Критериуми за избор на вид на превоз од гледна точка на локалната заедница
82. Критериуми за избор на вид на превоз од гледна точка на национално ниво
83. Критериуми за избор на оптимален транспортен систем на градот

