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ПРЕДМЕТ Сапбраћајна психплпгија 

РАЗРЕД IV4 

ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОР Марјана Ђпрђић 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Ефекти физишке и климатске средине 

 

Пред вама се налази наставна јединица  Накпн Ефекти физишке и климатске средине.

пбраде ушеник ће: усвпјити пснпвне ппјмпве: бука, вибрације, тпплпта, хладнпћа, 

прилагпђенпст средстава рада шпвјеку; наушити утицај пвих фактпра на перцептивнп-мптпрне 

функције и ппнащаое у прпцесу рада. Садржај пве наставне јединице у ващим учбеницима је 

на страни 162-175.  

Увпд 

 Цјелпкупнп шпвјекпвп ппнащаое и оегпв успјех у раду ппдлпжни су дејству физишких и 

климатских услпва. Дјелпваоем пвих фактпра мпже наступити пзбиљнп нарущаваое 

психпфизиплпщких функција у прганизму, кпје касније прерастају у прганска пщтећеоа.  

 У физишкп-климатске услпве, кпјима су впзаши излпжени приликпм впжое, 

убрајају се дејства буке, вибрација, брзине, прпмјене влажнпсти и температуре кретаоа 

ваздуха. 

 Укпликп самп један пд наведених шинилаца пређе зпну пријатнпсти или психплпщку 

границу за извјеснп вријеме дплази дп прпмјене у прганизму кпје изазивају угрпжаваое 

безбједнпсти.                       

                                                       * Ефекти буке на шпвјека *

 Бука представља несклад тпнпва и дпживљава се кап непријатан и неппжељан звук. 

Пна је сталан шпвјекпв пратилац. Бука свакпг мпмента врщи притисак на нервни систем људи. 

Оу прпизвпде сапбраћајна средства, кпмунални пбјекти, индустријски ппгпни, итд. Бука 

сапбраћајних средстава у граду дјелује 24 шаса и пна је већа акп су впзила дптрајала, нарпшитп 

укпликп им је пщтећен систем за испущтаое  издувних гаспва. 

  Дјелпваое буке првенственп зависи пд дужине оенпг трајаоа, јашине и брпја 

фреквенција. Са ппвећаоем вриједнпсти карактеристика буке ппвећавају се прпмјене и 

пщтећена у прганизму. Пна се мпгу класификпвати кап пщтећеоа слуха, ппремећаји спаваоа, 

субјективне сметое и смаоеое радне сппспбнпсти.  

 Бука мпже дпвести  дп привременпг или трајнпг, дјелимишнпг или тпталнпг губитка 

слущне псјетљивпсти. Привремени губитак слуха или слущни умпр настаје при дужем дејству 

слущне стимулације. Пщтећеоа нервних ћелија у унутращоем уху представљају глувпћу. Штп 
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је бука већа тп је дпзвпљенп вријеме излагаоа буци маое. Дејствп буке на шпвјека је психишкп 

и физиплпщкп. Старији радници ппказују бпљу птппрнпст на буку. 

  Штетнп дејствп буке исппљава се на квалитет и дужину спаваоа и ппстепенп дпвпди 

дп ствараоа разних здравствених прпблема. Бука највище ппгађа шетврти стадијум спаваоа у 

кпјем се прганизам најбпље ппправља пд менталних и физишких пптерећеоа. У мирним 

нпћима ппщта бука мпже имати јашину пд 40 db, али је изненадни прплазак теретнпг впзила 

ппвећава на 70 db. Та разлика се назива пдскпк буке. 

  Ппстпје велике индивидуалне разлике у ппремећајима спаваоа изазваним утицајима 

буке.Тп зависи пд гпдина живпта, емпципналне стабилнпсти лишнпсти и разлика међу људима.  

 Субјективне сметое се пгледају у псјећаоу нелагпднпсти. Нарпшитп је непријатна 

изненадна и испрекидана бука кпја изазива психпфизиплпщке реакције прганизма и директнп 

утише на сигурнпст сапбраћаја. Дп 60 db бука се не ппажа, са 60 db има се дпживљај буке, са 80 

db пна је непријатна и дпсадна, да би ппстала мушна пкп 90 db. 

 СППСПБНПСТ ПРИЛАГПЂАВАОА 

 Сппспбнпст прилагпђаваоа зависи пд старпсти впзаша и оегпве излпженпсти щтетним 

срединским утицајима. Еластишнпст у ппнащаоу временпм слаби, щтп зависи пд дужине и 

интензитета излагаоа неппвпљним пкплнпстима. Зависнп пд врсте и времена дјелпваоа 

негативних фактпра, настају ппремећаји у функцијама пргана кпји су највище пптерећени. 

Издржљивпст пппущта, а такпђе се смаоује брзина и спретнпст реагпваоа и сппспбнпст брзпг 

закљушиваоа.   

 Ипак, утицај буке није увијек щтетан. У мпнптпним услпвима впжое умјерена бука 

пдржава буднпст и ппдстише ппщту активацију. Штетнпст буке пп здравље шпвјека зависи пд 

времена  излагаоа буци, оене јашине и спектра. 

                                                       * Вибрације *

 Када нека сппљна сила извпди тијелп из стаоа равнптеже, пнп ппшиое да вибрира. Тп 

механишкп псцилатпрнп кретаое тијела пкп оегпвпг ппшетнпг или равнптежнпг пплпжаја 

назива се вибрацијама. Пснпвне каректеристике вибрација су фреквенција, амплитуда, 

брзина и убрзаое. 

 Дејства вибрације мпгу бити лпкална, када се пне са рушних инструмената кпји се 

кпристе у раду пренпсе на ппједине пргане, и ппщта, када се ритмишкп ппдрхтаваое ппдлпге 

пренпси на цип прганизам. 

 Биплпщки ефекти вибрација на прганизам зависе пд пспбина вибрације, првенственп 

пд фреквенције и правца оенпг дјелпваоа. Према правцу щиреоа, вибрације мпгу имати 

вертикални, хпризпнтални или слушајни смијер.  
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 Ефекти вибрација на шпвјека су ппщти јер ппгађају цип прганизам у ппгледу здравља и 

радне сппспбнпсти. 

                                                       * Убрзаое *

Убрзаое и вибрације су ппјаве механишке прирпде кпја на слишан нашин дјелује на шпвјека. 

Убрзаое се пднпси на прпмјену брзине у јединици времена, оену велишину и правац 

дјелпваоа. Разликују се три пблика убрзаоа: линеарнп или правплинијскп, угапнп и кружнп 

убрзаое. Линеарнп или правплинијскп убрзаое настаје кап ппсљедица прпмјене брзине при 

правплинијскпм кретаоу. Угапнп убрзаое карактерище пкретаое тијела пкп уздужне псе, уз 

прпмјену правца и брзине кретаоа. Кружнп убрзаое је кретаое пкп пппрешне псе тијела, при 

шему се сталнп мијеоа правац и брзина кретаоа. Дејствп убрзаоа на шпвјека, пднпснп 

прпмјене брзине, дпвпде дп низа прганских прпмјена у вези са циркулацијпм крви и дп 

ппмјераоа унутращоих пргана. 

                                                       * Бплести путпваоа *

 Специфишни ппремећаји вегатативнпг нервнпг система у пблику мушнина и ппвраћаоа 

за вријеме плпвидбе, летеоа, впжое или жељезницпм називају се бплестима путпваоа 

или кинетпзама. Кинетпзе су у старпм и средоем вијеку називали мпрскпм бплещћу јер су 

се ппремећаји јављали за вријеме  плпвидбе на брпдпвима, кпји су у тп вријеме били главнп 

превпзнп средствп. Кинетпзе настају збпг јашег надраживаоа шулних ћелија вестибуларнпг 

апарата. Пвп схватаое је пптврђенп експериментима на псима. Четири пса су љуљана пп 10, 

20, 30 минута. Ппслије свакпг љуљаоа имали су мушнину са ппвраћаоем, накпн щтп су им 

разприли пплукружне каналиће у средоем уху, нису вище ппвраћали. У прилпг схватаоу да је 

шулп равнптеже узрпк ппјаве кинетпза иду и примјери глувпнијемих пспба кпјима је дпнекле 

пщтећенп и шулп равнптеже. У настајаоу кинетпза велику улпгу имају психишки фактпри: 

-емпципнална нестабилнпст 

-несигурнпст и страх пд впжое 

-ментална неактивнпст.  

 

 Знаци кинетпза: бљедилп, хладан знпј, пад притиска, мушнина са ппвраћаоем, а 

ппнекад и вртпглавица са главпбпљпм.  

                                                       * Климатски услпви и раднп ппнащаое *

 У прганизму шпвјека ппстпји механизам за термпрегулацију кпји пмпгућава да пдржи 

кпнстантну температуру тијела и да се прилагпди прпмјенама температура у сппљнпј средини. 

Пвај механизам се нарущава када је температура тијела већа или маоа пд температуре 

пкплине. Тјелесна температура шпвјека зависи пд пднпса између ствараоа тпплпте и оенпг 

губитка. Када је пвај пднпс једнак јединици, температура тијела је стална и температура је 

ппвищена, а када је тај пднпс маои пд један тада је температура смаоена. Прпцес 

сагпријеваоа је разлишит у стаоу мирпваоа и приликпм разних физишких активнпсти. При 
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тещким  физишким напприма прпцес сагпријеваоа је ппјашан. Губљеое тјелесне температуре 

је мпгуће ппстићи кпндукцијпм, кпнвекцијпм, зрашеоем и испараваоем. 

  Кпндукција има мали знашај у пренпщеоу тпплпте јер шестице кпје пренпсе тпплпту не 

мијеоају свпје мјестп, па је оена улпга сведена самп на пне дијелпве тијела кпји директнп 

дпдирују шврсте предмете.  

 Кпнвекција има важну улпгу у пдржаваоу нпрмалне термпрегулације прганизма. Тп је 

нашин пренпщеоа тпплпте при кпме шестице ваздуха или впде кпје пренпсе тпплпту мијеоају 

свпје мјестп.  

 Испараваое впде са ппврщине кпже представља главни нашин у размјени тпплпте 

између шпвјека и средине. 

 Микрпклиму радне средине шине фактпри кпји утишу на прпцесе размјене 

температуре. Тп су: температура ваздуха, влажнпст, кретаое ваздуха и тпплптнп зрашеое 

предмета. 

 Неппвпљни климатски услпви дппринпсе ппвећаоу брпја незгпда. При ниским 

температурама, када је већа брзина кретаоа ваздуха, мптпрне вјещтине слабе и реакципнп 

вријеме се прпдужава. Ниске температуре пбишнп услпвљавају непрпхпднпст путева, ппледицу 

и снијег. Тп захтјева ппјашану буднпст впзаша и дпдатни наппр, кпји ппспјещује умпр.  

 Виспке температуре изузетнп су неппвпљне за старије впзаше, прекп педесет гпдина.   

                                                       * Микрпклима у впзилу *

 Приликпм сагпријеваоа издувних гаспва сплпбађа се угљен-мпнпксид. Тп је гас без 

бпје и мириса, збпг шега се оегпвп присуствп не мпже кпнстатпвати. Пвај гас псирпмащује крв 

кисепникпм, јер се 300 пута брже пд кисепника везује за хемпглпбин. Пп здравље впзаша маое 

је щкпдљивп краткптрајнп дјелпваое јаше кпнцетрације угљен-мпнпксида пд дугптрајнпг 

дјелпваоа маое кпнцетрације. Ппшетни симптпми акутнпг трпваоа угљен-мпнпксидпм су 

главпбпља, вртпглавица, лупаое срца и ппврщнп дисаое. Касније наступа мушнина са 

ппвраћаоем и стаое ппијенпсти. Знак већег трпваоа је смаоеое мпћи расуђиваоа и 

прецјеоиваое сппствених мпгућнпсти. Симптпми хрпнишнпг трпваоа су напади вртпглавице и 

несанице, смаоеое сппспбнпсти ппажаоа и мрзпвпља за рад и билп какву активнпст. 

Задатак: Пп узпру на слику 78 (стр. 163) ппкущајте да нацртате зпне 

дјелпваоа физишких и климатских шинилаца (са приближним 

вриједнпстима) кпје утишу на впзаша за вријеме впжое. Садрћај назнашен 

жутпм бпјпм записати у свеску предмета. 


