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Пун назив ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

ИГ обавезан 1 6,0 2 3 0

Шифра предмета О-1.5-ЗП.3
Школска година од које се програм реализује 2012/13

Врста и ниво студија, студијски програми: Основне академске студије. Први циклус.
Студијски програм: Механичка технологија обраде дрвета
Условљеност другим предметима: Нема услова пријављивања и слушања предмета.
Циљеви изучавања предмета: Циљ изучавања предмета Инжењерска графика је да студенти овладају
основама нацртне геометрије и техничког цртања као и примјеном рачунара и елемената компјутерске
графике у пројектовању.
Исходи учења (стечена знања): Студент ће моћи примијенити традиционалне и CAD технике при
изради техничких цртежа дијелова и склопова. Студент ће моћи примјењивати ISO систем
толеранција мјера и облика и квалитета површина, те бити оспособљен за систематичност, тачност,
уређеност и естетику.

Име и презиме наставника: Проф. др Биљана Марковић
Метод наставе и савладавање градива:
Наставним планом су предвиђена предавања и вјежбе у фонту 2+3. Студенти током праћења наставе
имају 6 графичких радова и два колоквијума. На крају наставе предвиђен је завршни испит.
Садржај предмета по седмицама:
1 Увод. Материјал, прибор и базни елементи техничког цртања. Формати цртежа.

2
Рачунар у финкцији дизајнирања, техничког цртања и нацртне геометрије. Графички
софтвер. Овнове програмског језика AutoCAD и његово окружење.

3 Показивање предмета на цртежу.

4
Ортогонално пројицирање. Извођење и цртање основних геометријских облика помоћу алатки
са палете DROW.

5 Косо и аксонометријско пројицирање. Криве. Интерполација површина безијерове површине.
6 Приказивање предмета у перспективи. Пресјеци.
7 Димензионисање. Приказивање стандардних дијелова на цртежу.
8 I парцијални испит

9
Основне поставке 3D графике. Разумијевање тродимензионалних објеката и орјентација у
простору. Дефинисање координатних корисничких система.

10 Толеранције и њихов приказ.
11 Системи налијегања. Означавање толеранција налијегања. Толеранције слободних мјера.
12 Толеранције и њихов приказ. Дефинисање координатних корисничких система.
13 Толерације облика и положаја.
14 Увод у окружење софтверског пакета AutoCAD. Креирање жичаних модела.
15 3D моделирање. Технике геометријског моделирања помоћу рачунара.
16 Дефинисање запреминских објеката – солида. Дефинисање пресјека.
17 II парцијални испит
Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:
Кредитни коефицијент
6/30=0,2
Недјељно оптерећење:
=0,2 x 40 сати=8 сати

У семестру:
Укупно оптерећење за предмет:
6 кредита x 30 сати/кредиту=180 сати

Обавезе студента: Студенти током похађања наставе имају обавезне графичке радове и могућност
полагања два колоквијума.
Литература:

1. Пантелић Т.: Техничко цртање;
2. Ђорћевић С.: Инжењерска графика, Београд 1993.
3. Жепинић Ц.: Техничко цртање са нацртном геометријом, Нови Сад 1997.
4. James H. Earle: Engineering Design Graphics.
5. Roy Plastock, Gordon Kalley: Computer Graphies; George Omura: AutoCAD 2000.

Облици провјере знања и оцјењивање:
- редовно присуство и активност на настави доноси 10 бодова,
- колоквијуми, семинарски радови и домаће задаће доносе 50 бодова
- завршни испит доноси 40 бодова

Пролазна оцјена се добије ако се сакупи 50 или више бодова.
Посебна напомена за предмет:
Додатне информације о предмету могу се добити код предметног наставника.


