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Услов:Циљ предмета Упознавање студента са савременим методама и техникама које се развијају и
примењују у праћењу извора загађивања и стања животне средине.
Исход предмета Стицање знања о савременим техникама које се користе у мониторингу животне
средине и њиховим могућностима. Овладавање основним принцима на којима су засноване савремене
технике и методе. Препознавање везе између програма мониторинга и техника које су погодне за
примену у датим програмима.
Садржај предмета
Теоријска настава- Тумачење појава и процеса у животној средини. Анализа узрочно-последичних веза
између чинилаца животне средине битних за дефинисанје програма мониторинга. Савремене технике у
мониторингу емисије загађујућих материја-основни принципи. Значај инструментације у праћењу рада
уређаја за уклањање загађујућих материја. Савремене технике у мониторингу загађујућих материја у
води, ваздуху и земљишту. Примена сензора у мониторингу животне средине. Потенцијал примене
пасивног узорковања у мониторингу. Заједничка употреба мониторинга и моделовања (поузданост
квалитета података, интерполација/екстраполација и оптимизација мониторинг програма).
Практична настава- Примена брзих хемијских и биолошких техника у мониторингу вода. Примена
удаљених сензорских метода у праћењу квалитета ваздуха. Напредне хемијске и биолошке методе у
мониторингу земљишта и предвиђање ризика. Примена наноматеријала у унапређеној анализи животне
средине.
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