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УВОД
Бијељина представља карактеристичан пример топлотног острва у Босни и Херцеговини. Изградња објеката од почетка 20. века направила је потпуну трансформацију
простора и створила од варошице урбану средину [4]. У оквиру овог истраживања анализиран је термални комфор становништва преко биоклиматског индекса
Физиолошка субјективна температура у граду Бијељини за временски период од 14 година, и приказан је значај познавања биоклиматског анализирања термалног
комфора приликом изградње објеката и промене простора.
МЕТОДОЛОГИЈА
За потребе истраживања термалног комфора Бијељине, кориштен је биоклиматски индекс Физиолошка субјективна температура (PST) који представља осећај
термичког окружења од стране човека. Топлотни осећај у кожи је последица сигнала који шаљу топли и хладни рецептори у кожи и нервном систему. Термички
утицај средине је представљен преко средње температуре зрачења у околини површине коже. Актуелни амбијентални услови утичу на интензитет топлотне размене
између човека и атмосфере и основног нивоа укупне топлотне акумулације. Физиолошка субјективна температура представља ниво термичког стимуланса који се
налази у непосредној близини површине коже након 15 – 20 минута интензиног процеса адаптације [13].Анализиран је период од 14 година, од 2005. до 2018. године.
Рачунање овог индекса урађено је преко програма BioKlima 2.6 [17]. Опсег вредности топлотног оптерећења дат је у табели 1 [18].
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
За људски организам најповољнији су дани у оквиру категорије Удобно и њихов распоред током и присуство, односно одсуство, током месеци. Категорија Хладно, са
вредностима између – 16.00 и – 4.00, јавља се у просеку 86 дана годишње. Категорија Прохладно, са вредностима између – 4.10 и 14.00, се јавља у просеку 76 дана
годишње. Категорија Удобно, са вредностима између 14.10 и 24.00, се јавља у просеку 64 дана годишње. Категорија Топло, са вредностима између 24.10 и 34.00, се
јавља у просеку 56 дана годишње. Категорија Вруће,са вредностима између 34.10 и 44.00, се јавља у просеку 48 дана годишње. Категорија Веома вруће, са
вредностима између 44.10 и 54.00, се јавља у просеку 37 дана годишње. Прве три категорије збирно показују пад током посматраног периода, уступајући места
топлијим категоријама. Однос свих категорија током посматраног периода приказан је на слици 1. За истраживање термалног комфора на подручју Бијељине
најзначајније су вредности топлијих месеци где укупан број дана у оквиру категорија Топло, Вруће и Веома вруће показује благи раст током летњих месеци (слика 2).
Дневне вредности биоклиматског индекса PST показју неповољне резултате. Највише вредности овог индекса, и уједно највећи број дана у категорији Веома вруће
имају месеци јун, јул и август. Током ових месеци јавља се мали број удобних дана, који показује пад из године у годину. Током одређених година у посматраном
периоду није забележен ниједан дан у категорији Удобно (2012. и 2017. година). Високе температуре потпомогнуте другим метеоролошким факторима у урбаним
срединама са мало зеленила, пуно саобраћаја и све више бетона условљавају прегрејавање људског организма и његову дисфункцију. Услед тога јављају се
здравствени проблеми повезани са термалним дискомфором попут топлотног осипа, топлотне исцрпљености, рабдомиолиза, топлотних грчева, топлотног и срчаног
удара и др [19]. Основни недостатак у систему урбанизације у Бијељини огледа се у смањењу зелених површина зарад вишеспратних грађевинских објеката. Већина
високог дрвећа посечена је за потребе изградње вишеспратница, пословних и стамбених.
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