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Број ЕСПБ
Услов
Упознавање са врстама и изворима RF и микроталасног зрачења у животној и радној средини и
са ризицима по здравље људи од ове врсте зрачења. Упознавање са законском регулативом у
Циљ
циљу заштите од негативних ефеката ових зрачења. Упознавање са методама за мерење нивоа
предмета
електромагнетског поља.
Студент разуме интеракцију између електромагнетских (ЕМ) поља и ткива и ефекте који при
томе настају; способан је да самостално идентификује врсте и изворе RF и микроталасног
зрачења који имају штетан утицај на живе организме; познаје регулативу у области заштите од
електромагнетског зрачења; може да изврши процену ризика који доноси изложеност RF и
микроталасном зрачењу на основу података добијених мерењем или на неки други начин;
Исход
оспособљен је да предузме одговарајуће безбедносне мере.
предмета
Садржај предмета
Извори ЕМ зрачења на средњим и високим фреквенцијама. Изложеност популације у условима
експанзије бежичних комуникационих система. Интеракција RF и микроталасног зрачења и
биолошких система. Електромагнетске особине биолошких ткива и продирање ЕМ поља у
организме. Величина SAR и њено израчунавање. Биолошки ефекти RF и микроталасног
зрачења. Регулаторни аспекти и безбедност становништва. Стандарди и важећа законска и
подзаконска регулатива у овој области у Републици Србији. Улога регулаторних тела и агенција.
Законска регулатива у Европи/свету и препоруке Светске здравствене организације. Мерни
Теоријска
методи за контролу RF и микроталасног зрачења.
настава
Практична Прорачуни везани за продирање електромагнетских поља у живе организме и апсорбцију
настава
електромагнетске енергије. Упознавање са уређајима и методама за експериментално
(вежбе,
одређивање нивоа RF и микроталасног зрачења. Упознавање са методама за континуирани
ДОН,
мониторинг нивоа ЕМ поља у животној средини.
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
1
1
0
0
Методе
Предавања, рачунске вежбе, консултације. Израда семинарских радова.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
5
20
писмени испит
предавања

практична настава
колоквијуми
семинари

15
30

усмени испит
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