Студијски програм : ЗПП, ИНИ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета: Бука и вибрације у радној и животној средини
Наставник: Виолета Стојановић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Циљ предмета
Припрема студената да:
- стекну одговарајући ниво теоријског и практичног знања из области механичких и
звучних осцилација,
- се могу стручно бавити феноменима буке као неизбежном пратиоцу и саставном
аспекту
савременог живота.
Исход предмета
Након полагања предмета студенти ће бити оспособљени за:
- препознавање и описивање
феномена вибрационих и акустичких процеса у
инжењерској пракси,
- утврђивање проблема везаних за дијагностику, метрологију и ризик који ти процеси
генеришу при раду,
- импламентацију теоријских знања на практичне прорачуне и пројектовање система
за заштиту од буке и вибрација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам вибрација; кинематика и динамика вибрација; вибрације механичких система;
вибрације и људско тело; мерење и анализа вибрација; физички концепт буке – феномен
звука и звучних таласа, таласна једначина ; физиолошки концепт буке – фреквенцијско
динамички опсег чујности, ниво буке, гласност, сложени звук; мерење и анализа буке; бука у
затвореном простору – анализа звучног поља помоћу статистичке теорије, акустичка обрада
просторије, изолација звука; комунална бука – извори, типови извора, индустријска
бука;саобраћајна бука; модели за прогнозу буке; контрола и оцена буке.
Практична настава
Рачунске вежбе.
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Број часова активне наставе
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часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки
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рад:
Методе извођења наставе
Комбинована - интерактивна са решавањем примера из праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
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