
Студијски програм: Вибро-акустичко инжењерство 

Назив предмета: Ефекти вибрација на човека (20.IPR0001) 

Наставник/наставници: Драги Радомировић, Милорад Шпановић, Иван Ломен 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање теоријских знања и практичних вештина у области хуманих вибрација и 

ефеката вибрација на човека са механичког и медицинског акспекта, као и аспеката 

безбедности и здравље на раду. Оспособљавање студената за идентификацију, анализу 

конкретних проблема, процену ризика  које стварају вибрације у две типичне класе 

проблема: вибрацијa шаке и вибрацијa целог тела. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената за препознавање проблема изложености човека 

вибрацијама и оцену ризика. Оспособљеност студената за мерење хуманих вибрација 

за случај вибрација шаке и вибрација целог тела, уз адекватну анализу, поређење са 

регулативом, могућност редукције вибрација и избор одговарајуће заштитне опреме. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Mеханичко моделирање вибрацијa шаке и вибрацијa целог тела. Типови модела. 

Формирање диференцијалних једначина, принципи решавања, анализе и 

оптимизације решења. Поређење резултата добијених различитим механичким 

моделовањем. 

Mедицински аспект вибрацијa шаке и вибрацијa целог тела. Повезивање објективних 

физичких карактеристика вибрација са патофизиолошким последицама које оне 

стварају на телу човека. Дијагностика (тест хладне пробе). Правилник за утврђивање 

професионалних болести и Правилник о претходним и периодичним лекарским 

прегледима запослених на радним местима са повецаним ризиком. Kомбиновани 

ефекти буке и вибрација на човека.  

Упознавање за релеватном регулативом: EU Vibration Directive, Закон о безбедности 

и здравља на раду, Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при 

излагању вибрацијама.  

Вибрације шаке: принципи мерења, начини калкулација и интерпретација резултата. 

Вибрације целог тела: принципи мерења, начини калкулација и интерпретација. 

Поређење са регулативом. Заштита од вибрација. Редукција вибрација и лична 

заштитна опрема.  

 

Практична настава  

Тест хладне пробе и мерење  вредности температуре прстију кожном термометријом 

и капилароскопијоми применом плетизмографије, као и коришћење 

електродијагностичким испитивањима сензомоторна спроводљивости нерава и 

мишића горњих екстремитета, увид у РТГ снимак шака и ручног зглоба.  

Мерења хуманих вибрација. Одређивање експозиције вибрацијама, мерење 

интензитета вибрација, рачунање дневне експозиције вибрацијама графички, 

номограмом, софтверски.  
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Број часова  активне наставе: 

4 
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања. Лабораторијске вежбе. Консултације – индивидуалне и заједничке. 

Практичан рад на мерењу хуманих вибрација, њиховој анализи и поређељу са 

дозвољеним вредностима.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 70 поена Завршни испит  30 поена 

Присуство на предавањима 5 Усмени испит 30 

Присуство на вежбама 5 

 

Тест 1 10 

Тест 2 10 

Одбрањени сложени облици 

вежби 
40 

 

 


