
Назив предмета: Моделирање загађења и хемијског транспорта у атмосфери. 
Наставник: доц. др Илија Арсенић, проф. др Валерија Чешљевић     
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 15 
Услов: завршене одговарајуће мастер студије 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студент упозна са транспортом загађујућих материја у атмосфери и 
моделима за контролу квалитета ваздуха и хемијског транспорта у атмосфери. Такође стиче увид и 
о разним видовима моделирања хемијског транспорта и њиховој употреби за процене ризика од 
просуства хемијских супстанци у атмосфери.  
Исход предмета  
Након одслушаног и положеног садржаја предмета студент треба да има развијене опште 
способности праћења стручне литературе, анализе различитих решења и одабира најадекватнијег 
решења. Оспособљен је за разумевање процеса који карактеришу стање загађења у атмосфери на 
различитим просторним размерама. Такође, бива оспособљен да разуме и влада методама 
математичких и нумеричких приступа у моделирању загађујућих материја у атмосфери. Све ово га 
квалификује за рад у научно-истраживачким институцијама.  
Садржај предмета 
Увод. Озонски омотач, деградација озонског омотача у стратосфери. Извори и понори пасивних 
супстанци у атмосфери. Процеси транспорта пасивних супстанци. Моделирање транспорта 
загађења. Врсте модела. Основне нумеричке методе у моделирању транспорта загађења. 
Параметризација процеса мешање у пограничном слоју. Модели за контролу квалитета ваздуха. 
Модели хемијског транспорта у атмосфери. 
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Број часова активне наставе предавања: 6 Студијски истраживачки рад: 4 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава се изводи коришћењем савремених метода приказивања, уз активно учешће 
студената. У оквиру самосталног истраживачког рада, студенти активно учествују у пуштању 
модела за транспорт загађења и хемијски транспорт и решавању рачунских и нумеричких задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања  10 писмени 20 
практична настава  усмени  50 
колоквијум-и    
семинар-и 20   
 


