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Анотация на учебната дисциплина:
Курсът по Замърсяване и опазване на атмосферния въздух се основава на
географското разбиране за климатична система, която ако не изцяло, то поне в
голяма степен съвпада с разбирането за географско пространство. В курса основно
внимание се обръща на интердисциплинарния подход при изучаването на зидовете
замърсители, високите им концентрации, трансграничния пренос и тяхното влияние
върху стопанската дейност на човека. В курса особено внимание се обръща на
факта, че атмосферата представлява една от геосферите, в която всяко замърсяване
надхвърля националните граници и винаги поражда глобални проблеми.

Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 Състава и вертикалната структура на атмосферата.
 Основни познания по химия от средното образование.
 Газове и техните свойства. Достатъчни са знанията от задължителните
дисциплини в учебния план.
 Особено положителен е ефекта за онези студенти, които са слушали
факултативно - химия, геология, физика.
Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. ще знаят:
 Основни положения в принципите на наблюдение на атмосферния въздух.
Понятия, критерии и показатели като: СДК; МЕДПК; ЕДК; СДПДК и др.
 Основни замърсители и техните източници. Подвижност, разсейване и
утаяване на замърсителите и условия за самоочистване на въздуха. Оценка
на преднамерените и непреднамерени антропогенни въздействия върху
атмосферния въздух. Нацио-нално стопанство, текущо законодателство и
реалности в екологичната политика.
2. ще могат:
 Да определят мястото и източника на
замърсяването, площтното
разпространение и съответните възможни концентрации на определени
видове замърсители. Да организират правилно необходимия мониторинг
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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върху атмосферния въздух и екологична оценка на получените показатели.
 Правилно да обвързват на сегашното състояние и тенденциите в развитието
на националното стопанство, текущото законо-дателство и европейските
критерии за минимизиране на антропогенното натоварване на въздушната
среда.
 Да утвърждават успешни практики и взимат правилни управленченски
решения.
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Тема:
ЛЕКЦИИ
Въведение.
Земята като планета. История и еволюция на земната
атмосфера.
Състав и свойства на земната атмосфера
Замърсяване. Видове и източници за замърсяване на
атмосферата.
Атмосферни фотохимични реакции.
Метеорологични и климатични аспекти на замърсяването
на атмосферата
Разсейване на замърсителите
Влияние на замърсяването на въздуха върху неживата
природа.
Влияниеназамърсяванетонавъздухавърхубиологичниянач
иннаживот
Влияние на замърсяването на въздуха върху здравето,
самочувствието на човека и неговата стопанска дейност.
Мониторинг. Общ контрол върху чистотата на
атмосферния въздух
Правни проблеми – регионални и национални.
Трансгранично замърсяване
УПРАЖНЕНИЯ (семинарни; практически)
Основнизамърсители.Източнициназамърсяване
Системазанаблюдениевърхусъстояниетонавъздуха.
Азотниокиси.Въглеродниокиси.Серниокиси.
Органичнисъединения и киселините като замърсители
ПДК наотделнитевреднивещества.
Видовесмог.Термодинамиканафотохимичнитереакции.
Подвижниизточнициназамърсяваненаатмосферниявъздух
Газове, отделниотдвигателите с вътрешногорене
“Високи” замърсители. Перспективи.
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2 часа
2 часа
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Синоптичнатаобстановка и представителностнапробата
2 часа
Автоматични станции за наблюдение на атмосферния 5 часа
въздух
Практически деиности за намаляване на нивото на ФПЧ
5 часа
Конспект за изпит

№
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Въпрос
Основни замърсители. Източници на замърсяване.
Система за наблюдение върху състоянието на въздуха
ПДК на отделните вредни вещества.
Термодинамика на фотохимичните реакции. Видове смог.
Въглеродни окиси. Серни и азотни окиси.
Термодинамика на фотохимичните реакции.
Видове смог
Подвижни източници на замърсяване на атмосферния въздух.
“Високи” замърсители.

11

Автомобилният транспорт като източник на замърсители за атмосферара

12

Влияние на замъсения въздух върху неживата природа

13

Влияние на замъсения въздух върху живата природа

14

Мониторинг на въздуха

15

Синоптичната обстановка и представителност на пробата.
Перспективи и бъдеще

16

Газове, отделни от двигателите с вътрешно горене.
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